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Dôvodová správa

___________________________________________________________________________
V súlade s ustanovením § 3 ods. 4 písm. a) a f) zákona NRSR č. 275/2006 Z. z. o informačných
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je
povinná osoba, ktorou je aj mesto Bardejov v súlade s par. 3 ods. 4 povinné vypracovať
a aktualizovať Koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy (KRIS). Povinná osoba má
prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy (MetaIS) sprístupňovať
informácie o informačných systémoch verejnej správy a o poskytovaných elektronických službách
verejnej správy, ktoré prevádzkuje.
Prvá verzia Koncepcie rozvoja informačných systémov Mesta Bardejov bola schválená
Mestským zastupiteľstvom mesta Bardejov a odovzdaná na ďalšie schválenie Ministerstvu financií SR
16.06.2009 (uznesenie MsZ č. 45/2009).
Po novelizácii zákona č. 275/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2011 sa na mestá a obce
nevzťahuje povinnosť ďalšieho schválenia KRIS na Ministerstve financií SR v prípade jeho priebežnej
novelizácie resp. aktualizácie.
Mestský úrad v Bardejove pripravil návrh aktualizácie pôvodnej koncepcie rozvoja
informačných systémov, ktorá odzrkadľuje súčasný stav aplikačného a technologického vybavenia v
mesta Bardejov a konkretizuje plány v jednotlivých oblastiach. Od doby schválenia KRIS mesta
Bardejov v r. 2009 došlo k niekoľkým zmenám v koncepcií rozvoja elektronických služieb verejnej
správy na Slovensku. Predovšetkým realizácia programu elektronizácie služieb verejnej správy
v nádväznosti na podmienky operačného programu OPIS si vyžadovala aktualizáciu a jeho doplnenie
o nové eGov služby. Predložený návrh KRIS je podrobne rozpísaný v MetaIS, vrátane jednotlivých
eGov služieb, ktoré mesto plánuje implementovať v projekte "Elektronizácia samosprávy Mesta
Bardejov - služba občanovi" v rámci výzvy OPIS - 2013/1.2/05. Projekt bol podaný na Ministerstvo
financií SR v stanovenom termíne 21.8.2013.
Mestská rada na svojom rokovaní 16. 10. 2013 odporučila mestskému zastupiteľstvu túto
koncepciu schváliť.

Materiál bol zaslaný poslancom MsZ e-mailovou poštou 15. 11. 2013.

Koncepcia rozvoja informačných systémov Mesta Bardejov
(výňatok)
1. Popis súčasného stavu IS Mesta Bardejov
Nosným informačným systémom mesta Bardejov je Informačný systém samosprávy Korwin od
spoločnosti DATALAN a.s. zabezpečujúci výkony informačných systémov úseku správy, ako je
účtovníctvo, rozpočtový systém, správa majetku, registratúra, miestne dane a poplatky a zároveň plní
funkcionalitu lokálnych registrov ako register obyvateľov, register adries a nehnuteľností, register
právnických osôb a čiastočne funkcionalitu operatívnych dátových úložísk. Informačný systém
KORWIN je postavený na architektúre klient/server. Prevádzkuje sa na platforme MS Windows a
databázovom systéme MS SQL Server 2008
Na evidenciu miezd a personalistiky mesto využíva Mzdový systém – IFOsoft.
Ako hlasovací systém mesto používa aplikáciu H.E.R.
Portál mesta www.bardejov.sk využíva redakčný systém (CMS) od spoločnosti JOOMLA a je
prevádzkovaný spoločnosťou DesignIT, s.r.o..
Ďalším informačným kanálom pre občanov pre povinné zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr je
realizované automatizovane priamo zo systému KORWIN cez portál www.digitálnemesto.sk.
Vzhľadom na základný až stredný stupeň elektronizácie služieb občanom je nevyhnutné súčasné
informačné systémy rozšíriť, príp. úplne inovovať o moduly poskytujúce čo najširšiu mieru
elektronizácie a zároveň rozšíriť o komponenty eGovernmentu za účelom zvýšenia komfortu
vybavovania služieb z pohľadu verejnosti ako aj úradu samosprávy.
Súčasný stav hardvérovej infraštruktúry ilustruje nasledovný obrázok:

Sieť - vlastná sieť (10Gb/1Gb/100Mb)
• Network LAN
• 2 prípojné body - technológia 5GHz
 (budova OU - oddelenie školstva a MsP)
 (budova RN 21 - oddelenie Kultúry)
Servery:
• DELL PE 2950; OS: Windows Server 2008 Enterprise
Edition (z roku 2008);
MS SQL Server, IS KORWIN, Matrika, Polícia
• DELL PE R510, OS: Windows Server 2008 R2 Standard
Edition (z roku 2012); Mail server
• Desktop PC, OS: WIN XPP (z roku 2001), webrouting
Pracovné stanice:
• PC (od roku 2007 - 2011)
• Notebooky (od roku 2006 - 2012
Na všetkých počítačoch je inštalovaný operačný systém
Windows od spoločnosti Microsoft vo verziách WIN XPP a
Win 7 Pro
Pre podporu výkonu činností úradu sa používajú nasledovné
kancelárske balíky:
- Microsoft Office 2003 (edície Basic, Standard a Small
Business)
- Microsoft Office 2007 (edícia Small Business)
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Názov:
Bardejov
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Bardejov

IČO:
321842
Číslo:
16
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Dátum vypracovania:
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Projekt - Elektronizácia služieb mesta Bardejov
Kód
projekt_84

Výdavky na celý projekt v tis. EUR
0,00

Ročné prevádzkové náklady projektu v tis. EUR
0,00

Predpokladaný termín ukončenia projektu
30.09.2015

Informačné systémy rozvíjané týmto projektom
Kód
isvs_5703
isvs_5704
isvs_5705
isvs_5706
isvs_5707
isvs_5708
isvs_5709
isvs_5710
isvs_5711
isvs_5712
isvs_5713
isvs_5714
isvs_5715
isvs_5716
isvs_5717
isvs_5718
isvs_5719
isvs_5720
isvs_5721
isvs_5722
isvs_5723
isvs_5724
isvs_5725
isvs_5726
isvs_5727

Názov IS
Prevádzkovateľ
Portál/Mobilná aplikácia
Bardejov
Elektronická podateľňa
Bardejov
Integračný a procesný modul (BPM)
Bardejov
Modul správa registratúry
Bardejov
Modul GIS
Bardejov
Modul informovanie a poradenstvo
Bardejov
CMS - Systém pre správu obsahu
Bardejov
Modul eDemokracia
Bardejov
Elektronické formuláre
Bardejov
Modul Majetok a prenajímanie
Bardejov
Modul zastupiteľstvo
Bardejov
Modul Účtovníctvo
Bardejov
Modul Rozpočet a financie
Bardejov
DMS - Systém pre správu dokumentov
Bardejov
Modul dane a poplatky
Bardejov
Lokálne registre - Register obyvateľov
Bardejov
Lokálne registre - Register adries a nehnuteľností Bardejov
Lokálne registre - Register právnických osôb
Bardejov
Modul Registrovanie
Bardejov
Modul Dotácia a príspevky
Bardejov
Modul licencovanie a povoľovanie
Bardejov
Interný reporting
Bardejov
Modul Platby
Bardejov
Modul Ohlasovanie, sťažnosti a notifikácie
Bardejov
IAM
Bardejov

Stav
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný
nedefinovaný

Životné situácie
Okruh ŽS
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku

Názov ŽS
Miestne dane a poplatky

Služba eGov riešiaca ŽS
Informovanie o dani z nehnuteľností

Miestne dane a poplatky

Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

Miestne dane a poplatky

Informovanie o dani za predajné automaty

Miestne dane a poplatky

Informovanie o dani za psa

Miestne dane a poplatky

Informovanie o dani za ubytovanie

Miestne dane a poplatky

Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Miestne dane a poplatky

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

Miestne dane a poplatky
Miestne dane a poplatky
Miestne dane a poplatky
Miestne dane a poplatky
Miestne dane a poplatky

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej
povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľností
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani za ubytovanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
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Okruh ŽS
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku

Názov ŽS
Miestne dane a poplatky
Miestne dane a poplatky

Služba eGov riešiaca ŽS
Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Platenie miestnych daní

Miestne dane a poplatky

Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Miestne dane a poplatky

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Miestne dane a poplatky
Miestne dane a poplatky

Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie
prístroje
Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty

Miestne dane a poplatky

Podávanie daňového priznania k dani za psa

Miestne dane a poplatky

Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Miestne dane a poplatky
Miestne dane a poplatky

Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre
daňový subjekt
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

Miestne dane a poplatky

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Miestne dane a poplatky

Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny

Miestne dane a poplatky

Vrátenie pomernej časti dane

Ostatné dane

Platenie ostatných daní a poplatkov

Ostatné dane

Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Ostatné dane
Ostatné dane

Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre
daňový subjekt
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

Ostatné dane

Vrátenie pomernej časti dane

Rozširovanie podnikania

Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore

Rozširovanie podnikania

Informovanie o územnom pláne

Rozširovanie podnikania

Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny

Rozširovanie podnikania

Poskytovanie nenávratných dotácií

Rozširovanie podnikania

Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Rozširovanie podnikania

Povoľovanie ambulantného predaja

Rozširovanie podnikania

Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín

Rozširovanie podnikania
Rozširovanie podnikania

Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste
Povoľovanie realizácie podnikateľského plánu na území obce

Rozširovanie podnikania

Predaj nebytových priestorov obce

Rozširovanie podnikania

Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce
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Okruh ŽS
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Administratívny a
ekonomický chod podniku
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie

Názov ŽS
Rozširovanie podnikania

Služba eGov riešiaca ŽS
Prenájom hnuteľného majetku obce

Rozširovanie podnikania

Prenájom nebytových priestorov obce

Rozširovanie podnikania

Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce

Rozširovanie podnikania

Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie
hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov
Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného
čísla
Ohlasovanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka

Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie

Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti

Bývanie
Bývanie
Bývanie

Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Inžinierske siete

Bývanie

Inžinierske siete

Bývanie
Bývanie

Kataster nehnuteľností
Odpad

Bývanie
Bývanie

Odpad
Odpad

Bývanie

Odpad

Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie

Odpad
Odpad
Prechodný pobyt
Prechodný pobyt
Prechodný pobyt
Prechodný pobyt
Prechodný pobyt
Prechodný pobyt

Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie

Prechodný pobyt
Prechodný pobyt
Prechodný pobyt
Prechodný pobyt
Prechodný pobyt
Prechodný pobyt

Rozširovanie podnikania
Štatistiky a iné ohlasovacie a spravodajské
povinnosti
Účtovníctvo

Spracovanie elektronických účtovných dokladov

Verejné obstarávanie

Informovanie o verejnom obstarávaní

Bytová politika
Bytová politika
Bytová politika
Bytová politika
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti

Predaj bytových priestorov obce
Predaj hnuteľného majetku obce
Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce
Zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy
Informovanie o dani z nehnuteľností
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľností
Platenie miestnych daní
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre
daňový subjekt
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok
Vrátenie pomernej časti dane
Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych
komunikácií
Určovanie podmienok úprav komunikácií po haváriách
inžinierskych sietí
Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce
Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Informovanie o odpadovom hospodárstve
Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej
povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Informovanie o centrách voľného času
Informovanie o dani z nehnuteľností
Informovanie o dani za psa
Informovanie o jazykových školách v obci
Informovanie o materských školách v obci
Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Informovanie o odpadovom hospodárstve
Informovanie o školských obvodoch
Informovanie o špeciálnych triedach
Informovanie o územnom pláne
Informovanie o základných školách v obci
Informovanie o základných umeleckých školách
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Okruh ŽS
Bývanie
Bývanie

Názov ŽS
Prechodný pobyt
Prechodný pobyt

Bývanie

Prechodný pobyt

Bývanie

Prechodný pobyt

Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie

Prechodný pobyt
Prechodný pobyt
Prechodný pobyt
Prechodný pobyt

Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie

Prechodný pobyt
Prechodný pobyt
Prechodný pobyt
Prenájom nehnuteľnosti
Prenájom nehnuteľnosti
Prenájom nehnuteľnosti
Prenájom nehnuteľnosti
Stavebné konanie
Stavebné konanie

Bývanie

Stavebné konanie

Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie

Stavebné konanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie

Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie

Trvalý pobyt/Sťahovanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie

Bývanie

Trvalý pobyt/Sťahovanie

Bývanie

Trvalý pobyt/Sťahovanie

Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie

Trvalý pobyt/Sťahovanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie

Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Doprava
Doprava
Doprava

Trvalý pobyt/Sťahovanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie
Trvalý pobyt/Sťahovanie
Územné plánovanie
Cestná doprava a parkovanie
Cestná doprava a parkovanie
Cestná doprava a parkovanie

Služba eGov riešiaca ŽS
Informovanie o zariadeniach školského stravovania
Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej
povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľností
Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Platenie miestnych daní
Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
Podávanie daňového priznania k dani za psa
Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na
susedné nehnuteľnosti
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok
Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce
Prenájom bytových priestorov obce
Prenájom hnuteľného majetku obce
Prenájom nebytových priestorov obce
Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce
Informovanie o územnom pláne
Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na
susedné nehnuteľnosti
Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného
čísla
Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce
Informovanie o centrách voľného času
Informovanie o dani z nehnuteľností
Informovanie o dani za psa
Informovanie o jazykových školách v obci
Informovanie o materských školách v obci
Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Informovanie o odpadovom hospodárstve
Informovanie o školských obvodoch
Informovanie o špeciálnych triedach
Informovanie o územnom pláne
Informovanie o základných školách v obci
Informovanie o základných umeleckých školách
Informovanie o zariadeniach školského stravovania
Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej
povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľností
Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Platenie miestnych daní
Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
Podávanie daňového priznania k dani za psa
Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na
susedné nehnuteľnosti
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok
Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce
Informovanie o územnom pláne
Informovanie o mestskej autobusovej doprave
Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií
Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych
komunikácií
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Okruh ŽS
Doprava

Názov ŽS
Cestná doprava a parkovanie

Doprava
Doprava
Doprava
Doprava
Doprava

Cestná doprava a parkovanie
Cestná doprava a parkovanie
Cestná doprava a parkovanie
Cestná doprava a parkovanie
Cestná doprava a parkovanie

Doprava

Cestná doprava a parkovanie

Doprava

Cestná doprava a parkovanie

Doprava
Doprava
Doprava
Doprava
Financie
Financie

Cestná doprava a parkovanie
Cestná doprava a parkovanie
Cestná doprava a parkovanie
Cestná doprava a parkovanie
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti

Financie
Financie
Financie
Financie
Financie

Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti

Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie

Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Daň za psa
Daň za psa
Daň za psa
Daň za psa
Daň za psa
Daň za psa

Financie
Financie
Financie
Financie

Daň za psa
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Daň za ubytovanie

Financie
Financie
Financie
Financie

Daň za ubytovanie
Daň za ubytovanie
Daň za ubytovanie
Daň za ubytovanie

Financie
Financie
Financie
Financie

Daň za ubytovanie
Daň za ubytovanie
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za užívanie verejného priestranstva

Financie
Financie
Financie
Financie

Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v
historickej časti mesta
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v
historickej časti mesta
Dotácie
Dotácie

Financie
Financie
Financie

Služba eGov riešiaca ŽS
Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej
signalizácie
Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov
Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií
Platenie miestnych daní
Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny
Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na
susedné nehnuteľnosti
Pripomienkovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej
dopravy
Určovanie podmienok úprav komunikácií po haváriách
inžinierskych sietí
Určovanie trvalého alebo prenosného dopravného značenia
Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie
Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie
Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok
Informovanie o dani z nehnuteľností
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľností
Platenie miestnych daní
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre
daňový subjekt
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok
Vrátenie pomernej časti dane
Informovanie o dani za psa
Platenie miestnych daní
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Podávanie daňového priznania k dani za psa
Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre
daňový subjekt
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok
Vrátenie pomernej časti dane
Informovanie o dani za ubytovanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani za ubytovanie
Platenie miestnych daní
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre
daňový subjekt
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok
Vrátenie pomernej časti dane
Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
Platenie miestnych daní
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva
Platenie miestnych daní
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Poskytovanie nenávratných dotácií
Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci
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Okruh ŽS
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Kultúra
Kultúra

Názov ŽS
Dražby, exekúcie
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Poplatky za verejné služby
Poplatky za verejné služby
Poplatky za verejné služby
Poplatky za verejné služby
Poplatky za verejné služby

Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Občan a štát
Občan a štát

Poplatky za verejné služby
Poplatky za verejné služby
Poplatky za verejné služby
Cirkev a náboženské spoločnosti
Kultúra národnostných menšín a
znevýhodnených skupín
Kultúrne aktivity
Kultúrne aktivity
Kultúrne aktivity
Kultúrne aktivity
Pamiatky a zbierky múzeí a galérií
Pamiatky a zbierky múzeí a galérií
Podpora kultúry
Demokracia
Demokracia

Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát

Demokracia
Demokracia
Demokracia
Demokracia

Občan a štát

Demokracia

Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát

Demokracia
Demokracia
Demokracia
Demokracia
Demokracia

Občan a štát

Slobodný prístup k informáciám, prístup k
odtajneným skutočnostiam, archívy
Slobodný prístup k informáciám, prístup k
odtajneným skutočnostiam, archívy
Slobodný prístup k informáciám, prístup k
odtajneným skutočnostiam, archívy
Slobodný prístup k informáciám, prístup k
odtajneným skutočnostiam, archívy
Slobodný prístup k informáciám, prístup k
odtajneným skutočnostiam, archívy

Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát

Služba eGov riešiaca ŽS
Oznamovanie o konaní dražby
Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Informovanie o odpadovom hospodárstve
Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej
povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Platenie miestnych daní
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Platenie miestnych daní
Platenie ostatných daní a poplatkov
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre
daňový subjekt
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok
Spracovanie elektronických účtovných dokladov
Vrátenie pomernej časti dane
Informovanie o náboženských inštitúciách obce
Poskytovanie nenávratných dotácií
Informovanie o činnosti obce
Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia
Poskytovanie nenávratných dotácií
Povoľovanie ohňostrojových prác
Informovanie o pamätihodnostiach obce
Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce
Poskytovanie nenávratných dotácií
Elektronická úradná tabuľa obce
Informovanie o hospodárení obce a organizácii v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov
Pripomienkovanie investičného zámeru obce
Pripomienkovanie návrhov nariadení
Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych
služieb obce
Pripomienkovanie návrhu označenia ulice a verejného
priestranstva
Pripomienkovanie programu odpadového hospodárstva obce
Publikovanie zoznamu neplatičov
Vybavovanie sťažností a podnetov
Vydávanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní nehnuteľnosti
Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými
prostriedkami
Informovanie o hospodárení obce a organizácii v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Informovanie o verejnom obstarávaní
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám
Pripomienkovanie investičného zámeru obce
Publikovanie zoznamu neplatičov
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Okruh ŽS
Občan a štát

Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát

Názov ŽS
Slobodný prístup k informáciám, prístup k
odtajneným skutočnostiam, archívy
Slobodný prístup k informáciám, prístup k
odtajneným skutočnostiam, archívy
Štatistické informácie
Účasť na veciach verejných
Účasť na veciach verejných
Účasť na veciach verejných
Účasť na veciach verejných
Účasť na veciach verejných
Účasť na veciach verejných
Účasť na veciach verejných
Účasť na veciach verejných

Občan a štát
Občan a štát

Účasť na veciach verejných
Účasť na veciach verejných

Občan a štát

Účasť na veciach verejných

Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát

Účasť na veciach verejných
Účasť na veciach verejných
Účasť na veciach verejných

Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát

Účasť na veciach verejných
Účasť na veciach verejných
Účasť na veciach verejných
Účasť na veciach verejných
Voľby
Voľby
Združenia, nadácie, verejnoprospešné
organizácie a neinvestičné fondy
Združenia, nadácie, verejnoprospešné
organizácie a neinvestičné fondy
Civilná ochrana
Civilná ochrana

Občan a štát

Občan a štát
Obrana a bezpečnosť
Obrana a bezpečnosť
Obrana a bezpečnosť
Obrana a bezpečnosť
Podpora podnikania
Podpora podnikania
Podpora podnikania

Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy

Mestská polícia
Požiar, povodeň a iné nebezpečenstvo
Dotácie
Dotácie
Iná podpora, slobodný prístup k informáciám,
prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
Iná podpora, slobodný prístup k informáciám,
prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
Iná podpora, slobodný prístup k informáciám,
prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
Narodenie
Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny

Rodina a vzťahy

Opatera člena rodiny

Podpora podnikania
Podpora podnikania

Služba eGov riešiaca ŽS
Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat
Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými
prostriedkami
Ohlasovanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka
Elektronická úradná tabuľa obce
Informovanie o cestovnom ruchu
Informovanie o činnosti obce
Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore
Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov
Oznamovanie strát a nálezov
Povoľovanie používania symbolov obce
Pripomienkovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej
dopravy
Pripomienkovanie návrhov nariadení
Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych
služieb obce
Pripomienkovanie návrhu označenia ulice a verejného
priestranstva
Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce
Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce
Pripomienkovanie plánu ochrany obyvateľstva a havarijných
plánov podnikov a prevádzok na území obce
Pripomienkovanie programu odpadového hospodárstva obce
Vybavovanie sťažností a podnetov
Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii
Zverejňovanie aktualít a informačný servis
Informovanie o voľbách a referendách
Vydávanie voličského preukazu
Poskytovanie nenávratných dotácií
Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci
Informovanie verejnosti o civilnej ochrane
Pripomienkovanie plánu ochrany obyvateľstva a havarijných
plánov podnikov a prevádzok na území obce
Informovanie o mestskej polícii
Informovanie o požiarnom poriadku obce
Poskytovanie nenávratných dotácií
Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám
Zverejňovanie aktualít a informačný servis
Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými
prostriedkami
Uvítanie detí do života
Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce
Informovanie o sociálnych službách v obci
Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci
Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Poskytovanie odľahčovacej služby
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári
Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach
sociálnej služby
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
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Okruh ŽS
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy

Názov ŽS
Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny

Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy

Pomoc v hmotnej núdzi
Pomoc v hmotnej núdzi
Pomoc v hmotnej núdzi
Pomoc v hmotnej núdzi
Pomoc v hmotnej núdzi
Pomoc v hmotnej núdzi
Pomoc v hmotnej núdzi
Pomoc v hmotnej núdzi
Pomoc v hmotnej núdzi

Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy

Pomoc v hmotnej núdzi
Pomoc v hmotnej núdzi
Pomoc v hmotnej núdzi
Pomoc v hmotnej núdzi

Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy

Sociálne služby
Sociálne služby
Sociálne služby
Sociálne služby
Sociálne služby
Sociálne služby
Sociálne služby
Sociálne služby
Sociálne služby

Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy

Sociálne služby
Sociálne služby
Sociálne služby
Sociálne služby

Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy

Ukončenie podnikania
Vzdelanie a šport
Vzdelanie a šport
Vzdelanie a šport
Vzdelanie a šport
Vzdelanie a šport

Úmrtie
Úmrtie
Úmrtie
Úmrtie
Uzavretie manželstva / rozvod manželstva
Uzavretie manželstva / rozvod manželstva
Uzavretie manželstva / rozvod manželstva
Uzavretie manželstva / rozvod manželstva
Zdravotné postihnutie a podpora sociálneho
začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím do spoločnosti
Zatvorenie podniku
Centrá voľného času
Predškolské zariadenia
Predškolské zariadenia
Stáže, kurzy, jazykové školy a iné
Šport

Vzdelanie a šport
Vzdelanie a šport
Vzdelanie a šport
Vzdelanie a šport
Vzdelanie a šport
Začatie podnikania

Šport
Základné školy
Základné školy
Základné školy
Základné umelecké školy
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania

Služba eGov riešiaca ŽS
Poskytovanie stravovania v jedálni
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych
služieb obce
Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce
Informovanie o sociálnych službách v obci
Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci
Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Poskytovanie odľahčovacej služby
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári
Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach
sociálnej služby
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
Poskytovanie stravovania v jedálni
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych
služieb obce
Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce
Informovanie o sociálnych službách v obci
Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci
Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Poskytovanie odľahčovacej služby
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári
Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach
sociálnej služby
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
Poskytovanie stravovania v jedálni
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych
služieb obce
Informovanie o cintorínoch obce
Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým
Platenie miestnych daní
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Organizovanie občianskeho svadobného obradu
Platenie miestnych daní
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana
Informovanie o sociálnych službách v obci

Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky
Informovanie o centrách voľného času
Informovanie o materských školách v obci
Informovanie o základných školách v obci
Informovanie o jazykových školách v obci
Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a
turistických podujatí
Poskytovanie nenávratných dotácií
Informovanie o školských obvodoch
Informovanie o špeciálnych triedach
Informovanie o zariadeniach školského stravovania
Informovanie o základných umeleckých školách
Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje
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Okruh ŽS
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie

Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie

Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie

Zodpovedné podnikanie
Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie

Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie

Životné prostredie
Životné prostredie

Názov ŽS
Služba eGov riešiaca ŽS
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania Informovanie o dani za predajné automaty
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania Informovanie o dani za ubytovanie
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani za ubytovanie
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie
prístroje
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania Povoľovanie ambulantného predaja
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania Povoľovanie realizácie podnikateľského plánu na území obce
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny
Odpadové hospodárstvo
Informovanie o odpadovom hospodárstve
Odpadové hospodárstvo
Informovanie o životnom prostredí
Odpadové hospodárstvo
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Odpadové hospodárstvo
Pripomienkovanie programu odpadového hospodárstva obce
Odpadové hospodárstvo
Vydávanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na
zneškodňovanie/uskladnenie odpadu
Povolenia životného prostredia
Povoľovanie výrubu drevín
Povolenia životného prostredia
Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny vo verejnej zeleni
Povolenia životného prostredia
Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov
Povolenia životného prostredia
Vydávanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na
zneškodňovanie/uskladnenie odpadu
Udržateľnosť a ďalšie dimenzie
Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Využívanie a ochrana lesa
Informovanie o životnom prostredí
Využívanie a ochrana lesa
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Využívanie a ochrana pôdy
Informovanie o životnom prostredí
Využívanie a ochrana pôdy
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Využívanie a ochrana vôd
Informovanie o životnom prostredí
Využívanie a ochrana vôd
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Využívanie a ochrana vôd
Povoľovanie odberu podzemných vôd (studňa) a zriadenie
drobnej vodnej stavby
Odpadové hospodárstvo
Informovanie o odpadovom hospodárstve
Odpadové hospodárstvo
Informovanie o životnom prostredí
Odpadové hospodárstvo
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Odpadové hospodárstvo
Pripomienkovanie programu odpadového hospodárstva obce
Odpadové hospodárstvo
Vydávanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na
zneškodňovanie/uskladnenie odpadu
Ochrana ovzdušia
Informovanie o životnom prostredí
Ochrana ovzdušia
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Ochrana ovzdušia
Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Ochrana pôdy
Informovanie o životnom prostredí
Ochrana pôdy
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Ochrana pôdy
Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku
Ochrana prírody a krajiny
Informovanie o životnom prostredí
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Okruh ŽS
Životné prostredie

Názov ŽS
Ochrana prírody a krajiny

Životné prostredie

Ochrana prírody a krajiny

Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie

Ochrana prírody a krajiny
Ochrana prírody a krajiny
Ochrana prírody a krajiny
Ochrana vôd
Ochrana vôd

Životné prostredie

Ochrana vôd

Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie

Poľovníctvo a rybárstvo
Poľovníctvo a rybárstvo
Poľovníctvo a rybárstvo
Poľovníctvo a rybárstvo
Zvieratá a rastliny
Zvieratá a rastliny
Zvieratá a rastliny
Zvieratá a rastliny

Služba eGov riešiaca ŽS
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Ohlasovanie realizácie rozsiahlych postrekov
poľnohospodárskych plodín
Ohlasovanie umiestnenia včelstiev
Povoľovanie výrubu drevín
Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny vo verejnej zeleni
Informovanie o životnom prostredí
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Povoľovanie odberu podzemných vôd (studňa) a zriadenie
drobnej vodnej stavby
Oznamovanie o odstrele
Platenie miestnych daní
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Vydávanie rybárskeho lístku
Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá
Oznamovanie o odstrele
Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat
Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov

eGov služby, ktoré budú výstupom projektu
sluzba_egov_6801

Informovanie o voľbách a referendách

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
30
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
17
13

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46850

Názov služby IS
Informovanie o voľbách a referendách

sluzba_egov_6802

Správca
Bardejov

Elektronická úradná tabuľa obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
150
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
84
66

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46851
sluzba_is_46903
sluzba_is_46929
sluzba_is_46960

Názov služby IS
Zverejnenie správ na elektronickej úradnej tabuli
Publikovanie aktualít a informačný servis
Upovedomenie o zverejnení oznámenia na úradnej tabuli obce
Podanie žiadosti o zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli obce

sluzba_egov_6803

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
1
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
0
1

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46852

Názov služby IS
Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat

Správca
Bardejov
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sluzba_egov_6804

Publikovanie zoznamu neplatičov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
1
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
0
1

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46853

Názov služby IS
Publikovanie zoznamu neplatičov

sluzba_egov_6805

Správca
Bardejov

Informovanie o hospodárení obce a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
1000
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
646
354

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46854

Názov služby IS
Publikovanie hospodárenia obce a organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, resp.s majetkovou účasťou obce

sluzba_egov_6806

Správca
Bardejov

Vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
60
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
42
18

Platba
1

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46855
sluzba_is_46856

Názov služby IS
Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti
občana k uzatvoreniu manželstva v cudzine
Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana k uzatvoreniu
manželstva v cudzine

sluzba_egov_6807

Správca
Bardejov
Bardejov

Vydávanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní nehnuteľnosti

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
25
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
18
7

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46857
sluzba_is_46858

Názov služby IS
Podanie žiadosti o vyjadreni k vydanie osvedčenia vyhlásenia o
vydržaní
Vydanie vyjadrenia k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní

sluzba_egov_6808

Správca
Bardejov
Bardejov

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
72
28

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46859
sluzba_is_47002

Názov služby IS
Správca
Poskytnutie informácie týkajúcej sa základného sociálneho
Bardejov
poradenstva obce
Podanie žiadosti o poskytnutie základného sociálneho poradenstva Bardejov
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sluzba_egov_6809

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
41
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
28
13

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46860
sluzba_is_46950

Názov služby IS
Poskytnutie odpovede na žiadosť o informácie podľa zákona o
slobodnom prístupe k informáciám
Podanie žiadosti o poskytnutie informácie

sluzba_egov_6810

Správca
Bardejov
Bardejov

Informovanie o centrách voľného času

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
400
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
241
159

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46861

Názov služby IS
Publikovanie informácií o centrách voľného času

sluzba_egov_6811

Správca
Bardejov

Informovanie o cestovnom ruchu

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
5
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
3
2

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46862

Názov služby IS
Publikovanie informácií o cestovnom ruchu

sluzba_egov_6812

Správca
Bardejov

Informovanie o cintorínoch obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
400
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
241
159

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46863

Názov služby IS
Publikovanie informácií o cintorínoch obce

sluzba_egov_6813

Správca
Bardejov

Informovanie verejnosti o civilnej ochrane

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
10
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
8
2

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46864

Názov služby IS
Publikovanie informácií o civilnej ochrane

sluzba_egov_6814
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Bardejov

Informovanie o činnosti obce
Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
500
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
301
199

Platba
0

Verzia
1.0
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Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46865

Názov služby IS
Publikovanie informácií o činnosti obce

sluzba_egov_6815

Správca
Bardejov

Informovanie o dani z nehnuteľností

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
30
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
19
11

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46866

Názov služby IS
Publikovanie informácií o dani z nehnuteľností

sluzba_egov_6816

Správca
Bardejov

Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
30
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
18
12

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46867

Názov služby IS
Publikovanie informácií o dani za nevýherné hracie prístroje

sluzba_egov_6817

Správca
Bardejov

Informovanie o dani za predajné automaty

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
30
15

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
0
15

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46868

Názov služby IS
Publikovanie informácií o dani za predajné automaty

sluzba_egov_6818

Správca
Bardejov

Informovanie o dani za psa

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
20
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
12
8

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46869

Názov služby IS
Publikovanie informácií o dani za psa

sluzba_egov_6819

Správca
Bardejov

Informovanie o dani za ubytovanie

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
1
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
0
1

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46870

Názov služby IS
Publikovanie informácií o dani za ubytovanie

sluzba_egov_6820
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania

Správca
Bardejov

Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva
Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
10

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
7

Platba
0

Verzia
1.0

14

Frekvencie
Elektronické podania

Súčasný stav
0

Cieľový stav
3

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46871

Názov služby IS
Správca
Publikovanie informácií o dani za užívanie verejného priestranstva Bardejov

sluzba_egov_6822

Informovanie o jazykových školách v obci

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
400
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
233
167

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46873

Názov služby IS
Publikovanie informácií o jazykových školách

sluzba_egov_6823

Správca
Bardejov

Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
300
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
214
86

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46874

Názov služby IS
Publikovanie informácií o komunitnom pláne sociálnych služieb
obce

sluzba_egov_6824

Správca
Bardejov

Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
25
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
16
9

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46874
sluzba_is_46911
sluzba_is_46968

Názov služby IS
Publikovanie informácií o komunitnom pláne sociálnych služieb
obce
Upovedomenie o (ne)akceptovaní pripomienky k návrhu
komunitného plánu sociálnych služieb obce
Podanie pripomienky k návrhu komunitného plánu obce

sluzba_egov_6825

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Informovanie o materských školách v obci

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
1
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
0
1

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46875

Názov služby IS
Publikovanie informácií o materských školách

sluzba_egov_6826
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Bardejov

Informovanie o mestskej autobusovej doprave
Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
10
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
7
3

Platba
0

Verzia
1.0

15

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46876

Názov služby IS
Publikovanie informácií o mestskej autobusovej doprave

sluzba_egov_6827

Správca
Bardejov

Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
2500
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
1625
875

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46877

Názov služby IS
Publikovanie informácií o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

sluzba_egov_6828

Správca
Bardejov

Informovanie o náboženských inštitúciách obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
300
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
188
112

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46878

Názov služby IS
Publikovanie informácií o náboženských inštitúciách obce

sluzba_egov_6829

Správca
Bardejov

Informovanie o mestskej polícii

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
66
34

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46879

Názov služby IS
Publikovanie informácií o mestskej polícii

sluzba_egov_6830

Správca
Bardejov

Informovanie o odpadovom hospodárstve

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
20
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
13
7

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46880

Názov služby IS
Publikovanie informácií o odpadovom hospodárstve

sluzba_egov_6831

Správca
Bardejov

Pripomienkovanie programu odpadového hospodárstva obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
71
29

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46880
sluzba_is_46906
sluzba_is_46907

Názov služby IS
Publikovanie informácií o odpadovom hospodárstve
Upovedomenie o (ne)akceptovaní pripomienky k programu
odpadového hospodárstva
Podanie pripomienky k programu odpadového hospodárstva

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov
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sluzba_egov_6832

Informovanie o pamätihodnostiach obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
5
3

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
0
2

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46881

Názov služby IS
Publikovanie informácií o pamätihodnostiach obce

sluzba_egov_6833

Správca
Bardejov

Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
5
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
3
2

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46882

Názov služby IS
Publikovanie informácií o pamiatkovom fonde na území obce

sluzba_egov_6834

Správca
Bardejov

Informovanie o požiarnom poriadku obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
71
29

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46883

Názov služby IS
Publikovanie informácií o požiarnom poriadku obce

sluzba_egov_6835

Správca
Bardejov

Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
10
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
7
3

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46884

Názov služby IS
Publikovanie informácií o regionálnom rozvoji a jeho podpore

sluzba_egov_6836

Správca
Bardejov

Informovanie o sociálnych službách v obci

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
460
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
321
139

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46885

Názov služby IS
Publikovanie informácií o sociálnych službách v obci

sluzba_egov_6837
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Bardejov

Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci
Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
29
21

Platba
0

Verzia
1.0

17

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46886

Názov služby IS
Publikovanie informácií o sociálnych zariadeniach v obci

sluzba_egov_6838

Správca
Bardejov

Informovanie o školských obvodoch

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
150
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
91
59

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46887

Názov služby IS
Publikovanie informácií o školských obvodoch

sluzba_egov_6839

Správca
Bardejov

Informovanie o špeciálnych triedach

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
1
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
0
1

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46888

Názov služby IS
Publikovanie informácií o špeciálnych triedach

sluzba_egov_6840

Správca
Bardejov

Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
5
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
3
2

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46889

Názov služby IS
Publikovanie informácií o útulkoch a karanténach pre zvieratá

sluzba_egov_6841

Správca
Bardejov

Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
1
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
0
1

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46890

Názov služby IS
Publikovanie informácií o uzávierke miestnych komunikácií

sluzba_egov_6842

Správca
Bardejov

Informovanie o územnom pláne

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
20
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
11
9

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46891

Názov služby IS
Publikovanie informácií o územnom pláne

sluzba_egov_6843
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania

Správca
Bardejov

Informovanie o verejnom obstarávaní
Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
30

Úroveň notifikácie
1
Cieľový stav
18

Platba
0

Verzia
1.0

18

Frekvencie
Elektronické podania

Súčasný stav
0

Cieľový stav
12

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46892

Názov služby IS
Publikovanie informácií o verejnom obstarávaní

sluzba_egov_6844

Správca
Bardejov

Informovanie o základných školách v obci

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
300
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
190
110

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46893

Názov služby IS
Publikovanie informácií o základných školách

sluzba_egov_6845

Správca
Bardejov

Informovanie o základných umeleckých školách

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
10
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
7
3

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46894

Názov služby IS
Publikovanie informácií o základných umeleckých školách

sluzba_egov_6846

Správca
Bardejov

Informovanie o zariadeniach školského stravovania

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
15
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
11
4

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46895

Názov služby IS
Publikovanie informácií o zariadeniach školského stravovania

sluzba_egov_6847

Správca
Bardejov

Informovanie o životnom prostredí

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
2
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
1
1

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46896

Názov služby IS
Publikovanie informácií o životnom prostredí

sluzba_egov_6848

Správca
Bardejov

Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
980
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
705
275

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46897

Názov služby IS
Publikovanie zmlúv týkajúcich sa nakladania s verejnými
prostriedkami

Správca
Bardejov

19

sluzba_egov_6849

Zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
30
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
21
9

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46900
sluzba_is_46980

Názov služby IS
Upovedomenie o cene za pozemok podľa cenovej mapy
Podanie žiadosti o zistenie základnej ceny pozemku podľa
cenovej mapy

sluzba_egov_6850

Správca
Bardejov
Bardejov

Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
71
29

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46903
sluzba_is_47013
sluzba_is_47190
sluzba_is_47195

Názov služby IS
Publikovanie aktualít a informačný servis
Podanie oznámenia o konaní verejných telovýchovných,
športových alebo turistických podujatí
Informovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a
turistických podujatí
Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o konaní verejných
telovýchovných, športových a turistických podujatí

sluzba_egov_6851

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
200
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
126
74

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46903
sluzba_is_47014
sluzba_is_47194

Názov služby IS
Publikovanie aktualít a informačný servis
Podanie oznámenia o konaní verejného podujatia
Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o konaní verejného
kultúrneho podujatia

sluzba_egov_6852

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
1
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
0
1

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46903
sluzba_is_46941
sluzba_is_47196

Názov služby IS
Publikovanie aktualít a informačný servis
Podanie oznámenia o zvolaní zhromaždenia občanov
Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o konaní zhromaždenia
občanov

sluzba_egov_6853
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Zverejňovanie aktualít a informačný servis
Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
500

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
354

Platba
0

Verzia
1.0

20

Frekvencie
Elektronické podania

Súčasný stav
0

Cieľový stav
146

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46903

Názov služby IS
Publikovanie aktualít a informačný servis

sluzba_egov_6854

Správca
Bardejov

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
75
25

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46908
sluzba_is_46967

Názov služby IS
Upovedomenie o (ne)akceptovaní pripomienky k návrhu rozpočtu
obce
Podanie pripomienky k návrhu rozpočtu obce

sluzba_egov_6855

Správca
Bardejov
Bardejov

Pripomienkovanie návrhov nariadení

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
1
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
0
1

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46909
sluzba_is_46914
sluzba_is_46922

Názov služby IS
Upovedomenie o (ne)akceptovaní pripomienky k návrhu nariadenia
Podanie pripomienky k návrhu nariadenia
Zverejnenie nariadení

sluzba_egov_6857

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
50
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
35
15

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46912
sluzba_is_46979

Názov služby IS
Vydanie povolenia o osobitných prevádzkových hodinách
Podanie žiadosti o povolenie osobitných prevádzkových hodín

sluzba_egov_6858

Správca
Bardejov
Bardejov

Pripomienkovanie investičného zámeru obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
50
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
38
12

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46923

Názov služby IS
Podanie pripomienok k investičnému zámeru obce

sluzba_egov_6859
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Bardejov

Pripomienkovanie návrhu označenia ulice a verejného priestranstva
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
5
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
3
2

Platba
0

Verzia
1.0
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Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46924
sluzba_is_46925

Názov služby IS
Podanie pripomienok k návrhu označenia ulice a verejného
priestranstva
Sprístupnenie informácie o naložení s pripomienkami k návrhu
označenia ulice a verejného priestranstva

sluzba_egov_6860

Správca
Bardejov
Bardejov

Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
75
25

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46926
sluzba_is_46969

Názov služby IS
Upovedomenie o (ne)akceptovaní pripomienky k návrhu
záverečného účtu obce
Podanie pripomienky k návrhu záverečného účtu obce

sluzba_egov_6861

Správca
Bardejov
Bardejov

Pripomienkovanie plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na území obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
30
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
21
9

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46927

sluzba_is_46970

Názov služby IS
Upovedomenie o (ne)akceptovaní pripomienky k plánu ochrany
obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na
území obce
Podanie pripomienky k plánu ochrany obyvateľstva a havarijných
plánov podnikov a prevádzok na území obce

sluzba_egov_6862

Správca
Bardejov

Bardejov

Pripomienkovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
50
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
37
13

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46930
sluzba_is_46966
sluzba_is_47021

Názov služby IS
Vydanie stanoviska k pripomienke k cestovnému poriadku
mestskej autobusovej dopravy
Podanie pripomienky k cestovnému poriadku s odôvodnením
Podanie návrhu cestovného poriadku na pripomienkovanie

sluzba_egov_6863

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov

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

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
40
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
23
17

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46931
sluzba_is_47060

Názov služby IS
Podanie ohlásenia vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej
povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti
zaplatiť daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Správca
Bardejov
Bardejov

22

Kód služby IS
sluzba_is_47163

Názov služby IS
Správca
Realizácia platby za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Bardejov

sluzba_egov_6864

Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
3000
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
1900
1100

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46932
sluzba_is_47187

Názov služby IS
Podanie ohlásenia závad na chodníkoch a priechodoch pre
chodcov
Informácia o odstránení závady na chodníku alebo priechode pre
chodcov

sluzba_egov_6865

Správca
Bardejov
Bardejov

Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
70
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
43
27

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46933
sluzba_is_47188

Názov služby IS
Podanie ohlásenia závad zjazdnosti komunikácií
Informácia o odstránení závady zjazdnosti komunikácie

sluzba_egov_6866

Správca
Bardejov
Bardejov

Oznamovanie o konaní dražby

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
78
22

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46934
sluzba_is_47186

Názov služby IS
Podanie oznámenia o dražbe alebo oznámenia o opakovanej
dražbe
Zverejnenie informácií o konaní dražby

sluzba_egov_6867

Správca
Bardejov
Bardejov

Ohlasovanie realizácie rozsiahlych postrekov poľnohospodárskych plodín

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
55
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
33
22

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46935
sluzba_is_47087

Názov služby IS
Podanie ohlásenia realizácie rozsiahlych postrekov
poľnohospodárskych plodín
Informovanie o rozsiahlom postreku poľnohospodárskych plodín

sluzba_egov_6868
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Bardejov
Bardejov

Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
120
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
95
25

Platba
0

Verzia
1.0
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Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46936
sluzba_is_47198

Názov služby IS
Podanie oznámenia o ukončení činnosti prevádzkarne
Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o zrušení prevádzkovej
jednotky

sluzba_egov_6869

Správca
Bardejov
Bardejov

Poskytovanie nenávratných dotácií

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
55
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
37
18

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46937
sluzba_is_47112

Názov služby IS
Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratnej dotácie
Vydanie rozhodnutia o udelení nenávratnej dotácie

sluzba_egov_6870

Správca
Bardejov
Bardejov

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
45
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
35
10

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46938
sluzba_is_47064

Názov služby IS
Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani za ubytovanie
Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti
zaplatiť daň za ubytovanie

sluzba_egov_6871

Správca
Bardejov
Bardejov

Uvítanie detí do života

Úroveň elektronizácie
3
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
600
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
411
189

Platba
1

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46939
sluzba_is_47094

Názov služby IS
Podanie žiadosti o zorganizovanie obradu uvítania do života
Vydanie potvrdenia o termíne konania uvítania detí do života

sluzba_egov_6872

Správca
Bardejov
Bardejov

Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
25
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
19
6

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46940
sluzba_is_47062

Názov služby IS
Podanie daňového priznania k dani za predajné automaty
Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti
zaplatiť daň za predajné automaty

sluzba_egov_6873
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Bardejov
Bardejov

Vybavovanie sťažností a podnetov
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
200
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
161
39

Platba
0

Verzia
1.0
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Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46942
sluzba_is_47192

Názov služby IS
Podanie sťažnosti alebo podnetu
Vydanie oznámenia obce o stanovisku/vybavení sťažnosti alebo
podnetu

sluzba_egov_6874

Správca
Bardejov
Bardejov

Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
1
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
0
1

Platba
1

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46943
sluzba_is_47089
sluzba_is_47164

Názov služby IS
Správca
Podanie žiadosti na vyhradzovanie parkovacieho miesta za
Bardejov
poplatok
Vydanie povolenia o vyhradzovaní parkovacieho miesta za poplatok Bardejov
Realizácia platby ostatných poplatkov
Bardejov

sluzba_egov_6875

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
200
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
131
69

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46944
sluzba_is_47099

Názov služby IS
Podanie žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vrátane
odôvodnenia
Vydanie rozhodnutia o priznaní dávky v hmotnej núdzi

sluzba_egov_6876

Správca
Bardejov
Bardejov

Predaj hnuteľného majetku obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
50
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
31
19

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46945
sluzba_is_47033

Názov služby IS
Podanie žiadosti o kúpu hnuteľného majetku obce
Vydanie kúpnej zmluvy pre hnuteľný majetok obce

sluzba_egov_6877

Správca
Bardejov
Bardejov

Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
300
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
216
84

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46946
sluzba_is_47070

Názov služby IS
Podanie žiadosti o odklade platenia dane alebo platenia dane v
splátkach
Vydanie rozhodnutia o odklade platenia dane alebo vydanie
rozhodnutia o platení dane v splátkach

sluzba_egov_6878
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie

Správca
Bardejov
Bardejov

Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce
Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
1.0
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Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Súčasný stav
100
0

Cieľový stav
74
26

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46947
sluzba_is_47040

Názov služby IS
Podanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve obce
Vydanie zmluvy o prevode nehnuteľného majetku na žiadateľa

sluzba_egov_6879

Správca
Bardejov
Bardejov

Organizovanie občianskeho svadobného obradu

Úroveň elektronizácie
3
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
400
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
268
132

Platba
1

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46948
sluzba_is_47093

Názov služby IS
Podanie žiadosti o organizovanie svadobného obradu
Vydanie potvrdenia o termíne konania občianskeho svadobného
obradu

sluzba_egov_6881

Správca
Bardejov
Bardejov

Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
400
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
286
114

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46949
sluzba_is_47115

Názov služby IS
Podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na
prevádzku sociálnej služby
Vydanie rozhodnutia o udelení finančného príspevku na sociálnu
oblasť

sluzba_egov_6882

Správca
Bardejov
Bardejov

Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
50
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
32
18

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46951
sluzba_is_47150

Názov služby IS
Podanie žiadosti o povolenie zriadenia zjazdu z miestnej
komunikácie na susedné nehnuteľnosti
Vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na
susednú nehnuteľnosť

sluzba_egov_6883

Správca
Bardejov
Bardejov

Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Úroveň elektronizácie
3
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
65
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
46
19

Platba
1

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46952
sluzba_is_47142

Názov služby IS
Podanie žiadosti o pridelenie, výmenu a doplnenie nádoby na
vývoz komunálneho odpadu
Vydanie potvrdenia o poskytnutí zbernej nádoby pre odpad a
separovaný odpad

Správca
Bardejov
Bardejov

26

sluzba_egov_6885

Poskytovanie odľahčovacej služby

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
66
34

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46954
sluzba_is_47101

Názov služby IS
Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
odľahčovacej služby
Vydanie zmluvy o poskytovaní odľahčovacej služby

sluzba_egov_6886

Správca
Bardejov
Bardejov

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
10
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
7
3

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46955
sluzba_is_47106

Názov služby IS
Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby v zariadení pre seniorov
Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre
seniorov

sluzba_egov_6888

Správca
Bardejov
Bardejov

Povoľovanie realizácie podnikateľského plánu na území obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
5
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
3
2

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46957
sluzba_is_47146

Názov služby IS
Podanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k začatiu
podnikateľskej činnosti a umiestneniu prevádzky
Vydanie povolenia k vykonávaniu podnikateľského zámeru na
území obce

sluzba_egov_6889

Správca
Bardejov
Bardejov

Prenájom hnuteľného majetku obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
74
26

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46959
sluzba_is_47037

Názov služby IS
Podanie žiadosti o prenájom hnuteľného majetku obce
Vydanie zmluvy o prenájme hnuteľného majetku obce

sluzba_egov_6890

Správca
Bardejov
Bardejov

Podávanie daňového priznania k dani za psa

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
200
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
112
88

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46961

Názov služby IS
Podanie daňového priznania k dani za psa

Správca
Bardejov

27

Kód služby IS
sluzba_is_47063
sluzba_is_47162

Názov služby IS
Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti
zaplatiť daň za psa
Realizácia platby miestnych daní

sluzba_egov_6891

Správca
Bardejov
Bardejov

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

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
76
24

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46962

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

sluzba_egov_6894

Správca
Bardejov

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
900
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
700
200

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46965
sluzba_is_47069

Názov služby IS
Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľností
Vydanie potvrdenia o podaní oznámenia o vzniku, zániku alebo
zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti

sluzba_egov_6895

Správca
Bardejov
Bardejov

Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
1000
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
701
299

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46971
sluzba_is_47156

Názov služby IS
Podanie žiadosti o potvrdenie výšky pohľadávok voči obci
Vydanie výpisu pohľadávok voči obci

sluzba_egov_6897

Správca
Bardejov
Bardejov

Predaj bytových priestorov obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
50
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
32
18

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46973
sluzba_is_47038

Názov služby IS
Podanie žiadosti o predaj bytových priestorov obce
Vydanie zmluvy o prevode bytového priestoru na žiadateľa

sluzba_egov_6898
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Bardejov
Bardejov

Predaj nebytových priestorov obce
Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
50
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
33
17

Platba
0

Verzia
1.0

28

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46974
sluzba_is_47039

Názov služby IS
Podanie žiadosti o predaj nebytových priestorov obce
Vydanie zmluvy o prevode nebytového priestoru na žiadateľa

sluzba_egov_6899

Správca
Bardejov
Bardejov

Prenájom bytových priestorov obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
400
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
301
99

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46975
sluzba_is_47035

Názov služby IS
Podanie žiadosti o prenájom bytu vo vlastníctve obce
Vydanie výmeru na pridelenie nájomného bytu mesta

sluzba_egov_6900

Správca
Bardejov
Bardejov

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
60
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
43
17

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46976
sluzba_is_47153

Názov služby IS
Podanie žiadosti stavebníka o určenie súpisného čísla a
orientačného čísla
Vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného
čísla alebo orientačného čísla budove

sluzba_egov_6901

Správca
Bardejov
Bardejov

Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
1000
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
714
286

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46977
sluzba_is_47096

Názov služby IS
Podanie žiadosti o úľavu alebo odpustenie daňového nedoplatku
Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy alebo odpustení daňového
nedoplatku

sluzba_egov_6902

Správca
Bardejov
Bardejov

Prenájom nebytových priestorov obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
50
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
33
17

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46978
sluzba_is_47036

Názov služby IS
Správca
Podanie žiadosti o prenájom nebytových priestorov v majetku obce Bardejov
Vydanie zmluvy o nájme nebytového priestoru v majetku obce
Bardejov

sluzba_egov_6903
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Povoľovanie ohňostrojových prác
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
30
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
22
8

Platba
0

Verzia
1.0

29

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46981
sluzba_is_47145

Názov služby IS
Podanie žiadosti o súhlas s uskutočnením ohňostrojových prác
Vydanie povolenia k uskutočneniu ohňostrojových prác

sluzba_egov_6904

Správca
Bardejov
Bardejov

Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
50
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
33
17

Platba
1

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46982
sluzba_is_47141
sluzba_is_47164

Názov služby IS
Podanie žiadosti o udelenie individuálnej licencie
Vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier
Realizácia platby ostatných poplatkov

sluzba_egov_6905

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
65
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
46
19

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46983
sluzba_is_47034

Názov služby IS
Správca
Podanie žiadosti o prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce Bardejov
Vydanie nájomnej zmluvy pre ostatný nehnuteľný majetok obce
Bardejov

sluzba_egov_6906

Poskytovanie opatrovateľskej služby

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
300
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
211
89

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46984
sluzba_is_47102

Názov služby IS
Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
opatrovateľskej služby
Vydanie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby

sluzba_egov_6907

Správca
Bardejov
Bardejov

Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
64
36

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46985
sluzba_is_47104

Názov služby IS
Správca
Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
Bardejov
služby v dennom stacionári
Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári Bardejov

sluzba_egov_6908
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
66
34

Platba
0

Verzia
1.0

30

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46986
sluzba_is_47107

Názov služby IS
Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby
Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení
sociálnej starostlivosti

sluzba_egov_6909

Správca
Bardejov
Bardejov

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
79
21

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46987
sluzba_is_47065
sluzba_is_47148

Názov služby IS
Podanie žiadosti o povolenie na užívanie verejného priestranstva
Vydanie platobného výmeru k dani za užívanie verejného
priestranstva
Vydanie povolenia na užívanie alebo zabratie verejného
priestranstva

sluzba_egov_6911

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Povoľovanie používania symbolov obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
25
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
16
9

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46989
sluzba_is_47147

Názov služby IS
Podanie žiadosti o povolenie používania symbolov obce
Vydanie povolenia na používanie symbolov obce

sluzba_egov_6912

Správca
Bardejov
Bardejov

Vrátenie pomernej časti dane

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
50
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
32
18

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46990
sluzba_is_47059

Názov služby IS
Podanie žiadosti o vrátenie pomernej časti dane
Upovedomenie o vrátení pomernej časti dane

sluzba_egov_6913

Správca
Bardejov
Bardejov

Povoľovanie ambulantného predaja

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
70
30

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46991
sluzba_is_47143
sluzba_is_47164

Názov služby IS
Podanie žiadosti o vydanie povolenia ambulantného predaja
Vydanie povolenia ambulantného predaja
Realizácia platby ostatných poplatkov

sluzba_egov_6914
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
1.0

31

Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Súčasný stav
580
0

Cieľový stav
426
154

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46992
sluzba_is_47152
sluzba_is_47164

Názov služby IS
Podanie žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a
poskytovania služieb na trhovom mieste
Vydanie povolenia predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste
Realizácia platby ostatných poplatkov

sluzba_egov_6915

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Vydávanie rybárskeho lístku

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
360
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
270
90

Platba
1

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46993
sluzba_is_47154
sluzba_is_47164

Názov služby IS
Podanie žiadosti o vydanie rybárskeho lístku
Vydanie rybárskeho lístku
Realizácia platby ostatných poplatkov

sluzba_egov_6916

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Vydávanie voličského preukazu

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
1
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
0
1

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46994
sluzba_is_47155

Názov služby IS
Podanie žiadosti o vydanie voličského preukazu
Vydanie voličského preukazu

sluzba_egov_6919

Správca
Bardejov
Bardejov

Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
3000
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
2110
890

Platba
1

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46997
sluzba_is_47140

Názov služby IS
Podanie žiadosti o vyhlásenie v obecnom rozhlase alebo televízii
Upovedomenie o vyhlásení v obecnom rozhlase alebo televízii

sluzba_egov_6920

Správca
Bardejov
Bardejov

Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
40
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
30
10

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46998
sluzba_is_47061

Názov služby IS
Podanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje
Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti
zaplatiť daň za nevýherné hracie prístroje

Správca
Bardejov
Bardejov

32

sluzba_egov_6921

Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
10
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
8
2

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_46999
sluzba_is_47041

Názov služby IS
Podanie žiadosti o zriadenie vecného bremena na majetok obce
Vydanie zmluvy o zriadení vecného bremena

sluzba_egov_6923

Správca
Bardejov
Bardejov

Poskytovanie stravovania v jedálni

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
400
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
289
111

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47001
sluzba_is_47100

Názov služby IS
Podanie žiadosti o poskytnutie stravovania v jedálni
Vydanie rozhodnutia o stravovaní v jedálni

sluzba_egov_6924

Správca
Bardejov
Bardejov

Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
20
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
14
6

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47003
sluzba_is_47149

Názov služby IS
Podanie žiadosti o povolenie vjazdu do pešej zóny alebo
historickej časti
Vydanie povolenia na vjazd a zotrvanie vozidla v pešej zóne
alebo historickej časti mesta

sluzba_egov_6925

Oznamovanie o odstrele

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
50
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
31
19

Správca
Bardejov
Bardejov

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47004
sluzba_is_47197

Názov služby IS
Podanie oznámenia o odstrele
Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o odstrele

sluzba_egov_6927

Správca
Bardejov
Bardejov

Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
1000
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
732
268

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47006
sluzba_is_47097

Názov služby IS
Podanie žiadosti o povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie
sankcie
Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy zo sankcie alebo o
odpustení sankcie

Správca
Bardejov
Bardejov
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sluzba_egov_6928

Určovanie trvalého alebo prenosného dopravného značenia

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
2
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
1
1

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47008
sluzba_is_47122

Názov služby IS
Správca
Podanie žiadosti o povolenie umiestnenia dopravného značenia
Bardejov
Vydanie rozhodnutia o povolení umiestnennia dopravného značenia Bardejov

sluzba_egov_6929

Povoľovanie odberu podzemných vôd (studňa) a zriadenie drobnej vodnej stavby

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
76
24

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47009
sluzba_is_47121

Názov služby IS
Podanie žiadosti o povolenie vodnej stavby
Vydanie rozhodnutia o povolení vodnej stavby

sluzba_egov_6930

Správca
Bardejov
Bardejov

Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
300
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
225
75

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47010
sluzba_is_47193

Názov služby IS
Podanie ohlásenia času predaja alebo jeho zmeny
Vydanie potvrdenia a prijatí otváracích hodín prevádzkarne alebo
ich zmeny, zaevidovanie

sluzba_egov_6931

Správca
Bardejov
Bardejov

Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
71
29

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47011
sluzba_is_47124

Názov služby IS
Podanie žiadosti o povolenia na zvláštne užívanie miestnej
komunikácie
Vydanie rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie miestnej
komunikácie

sluzba_egov_6932

Správca
Bardejov
Bardejov

Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
330
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
215
115

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47012
sluzba_is_47189

Názov služby IS
Správca
Podanie ohlásenia poruchy verejného osvetlenia a cestnej
Bardejov
svetelnej signalizácie
Informovanie o odstránení poruchy verejného osvetlenia a cestnej Bardejov
svetelnej signalizácie
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sluzba_egov_6933

Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým

Úroveň elektronizácie
3
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
600
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
417
183

Platba
1

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47015
sluzba_is_47092

Názov služby IS
Podanie žiadosti o organizovanie rozlúčky so zosnulým
Vydanie potvrdenia o schválení a termíne konania občianskej
rozlúčky so zosnulým

sluzba_egov_6934

Správca
Bardejov
Bardejov

Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
75
25

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47016
sluzba_is_47125

Názov služby IS
Podanie žiadosti na vydanie povolenia uzávierky miestnej
komunikácie
Vydanie rozhodnutia o povolení uzávierky miestnej komunikácie

sluzba_egov_6935

Správca
Bardejov
Bardejov

Vydávanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie/uskladnenie odpadu

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
50
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
36
14

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47017
sluzba_is_47120

Názov služby IS
Podanie žiadosti o vyjadrenie k zriadeniu zariadenia na odpad
Vydanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na odpad

sluzba_egov_6936

Správca
Bardejov
Bardejov

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
900
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
655
245

Platba
1

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47018
sluzba_is_47066
sluzba_is_47068

Názov služby IS
Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
Vydanie platobného výmeru za daň z nehnuteľností
Vydanie potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z
nehnuteľnosti

sluzba_egov_6937

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
200
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
122
78

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47019
sluzba_is_47178

Názov služby IS
Podanie oznámenia o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
Vydanie rozhodnutia o ročnom poplatku za malý zdroj
znečisťovania ovzdušia

Správca
Bardejov
Bardejov
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sluzba_egov_6938

Povoľovanie výrubu drevín

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
13
0

Úroveň notifikácie
1
Cieľový stav
9
4

Platba
1

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47024
sluzba_is_47126
sluzba_is_47127

Názov služby IS
Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín
Vydanie rozhodnutia k výrubu drevín
Informovanie o začatí výrubu

sluzba_egov_6939

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny vo verejnej zeleni

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
13
0

Úroveň notifikácie
1
Cieľový stav
10
3

Platba
1

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47024
sluzba_is_47126
sluzba_is_47127

Názov služby IS
Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín
Vydanie rozhodnutia k výrubu drevín
Informovanie o začatí výrubu

sluzba_egov_6941

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Spracovanie elektronických účtovných dokladov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
1
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
0
1

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47029
sluzba_is_47046

Názov služby IS
Prijatie elektronických účtovných dokladov
Vystavenie elektronických účtovných dokladov

sluzba_egov_6942

Správca
Bardejov
Bardejov

Ohlasovanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
50
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
26
24

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47088
sluzba_is_47110

Názov služby IS
Správca
Vydanie oznámenia o registrácii samostatne hospodáriaceho
Bardejov
roľníka / o zrušení registrácie
Podanie žiadosti o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka Bardejov
/ žiadosti o zrušenie OSHR

sluzba_egov_6943

Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
1
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
0
1

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47119
sluzba_is_47123

Názov služby IS
Podanie žiadosti o vydanie stanoviska obce k schválenie chovu
nebezpečných živočíchov
Vydanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov

Správca
Bardejov
Bardejov
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sluzba_egov_6944

Určovanie podmienok úprav komunikácií po haváriách inžinierskych sietí

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
72
28

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47128
sluzba_is_47129

Názov služby IS
Podanie oznámenia o rozkopávke pri oprave havárie na IS
Vydanie rozhodnutia a dodatočnom povolení rozkopávky

sluzba_egov_6945

Správca
Bardejov
Bardejov

Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
150
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
105
45

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47130
sluzba_is_47131
sluzba_is_47132
sluzba_is_47133
sluzba_is_47134

Názov služby IS
Podanie oznámenia o ukončení prác na rozkopávke v zmysle
podmienok rozhodnutia
Podanie žiadosti o predĺženie rozhodnutia o rozkopávke miestnej
komunikácie
Podanie oznámenia o neuskutočnení a ďalšom nerealizovaní
rozkopávky
Vydanie výzvy na vyjadrenie sa k ďalšiemu postupu vo veci
rozkopania miestnej komunikácie
Vydanie výzvy na upravenie povrchu rozkopávky

sluzba_egov_6946

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
300
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
225
75

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47135
sluzba_is_47136

Názov služby IS
Správca
Podanie žiadosti o stanovisko k zmene kultúry na PPF, s prílohami Bardejov
Vydanie stanoviska k zmene kultúry na PPF
Bardejov

sluzba_egov_6947

Platenie miestnych daní

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
5600
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
3758
1842

Platba
1

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47162
sluzba_is_47168

Názov služby IS
Realizácia platby miestnych daní
Vydanie potvrdenia o zaplatení dane

sluzba_egov_6948
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Bardejov
Bardejov

Platenie ostatných daní a poplatkov
Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
3000
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
2204
796

Platba
1

Verzia
1.0

37

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47164
sluzba_is_47170

Názov služby IS
Realizácia platby ostatných poplatkov
Vydanie potvrdenia o zaplatení ostatných daní a poplatkov

sluzba_egov_6949

Správca
Bardejov
Bardejov

Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
3500
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
2643
857

Platba
1

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47165
sluzba_is_47171

Názov služby IS
Realizácia platby pokút, úrokov a sankčných úrokov
Vydanie potvrdenia o zaplatení pokuty, úroku alebo sankčného
úroku

sluzba_egov_6950

Správca
Bardejov
Bardejov

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
2560
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
1695
865

Platba
1

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47169

Názov služby IS
Správca
Vydanie potvrdenia o zaplatení miestneho poplatku za komunálne Bardejov
odpady a drobné stavebné odpady

sluzba_egov_6951

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

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
3
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
2
1

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47173
sluzba_is_47174

Názov služby IS
Podanie ohlásenia nelegálnej skládky
Vystavenie výzvy na odstránenie skládky

sluzba_egov_6952

Správca
Bardejov
Bardejov

Ohlasovanie umiestnenia včelstiev

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
150
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
89
61

Platba
0

Verzia
1.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47175
sluzba_is_47177
sluzba_is_47179

Názov služby IS
Potvrdenie o prijatí ohlásenia umiestnenia včelstva
Podanie ohlásenia umiestnenia včelstva
Informovanie o umiestnení včelstva

sluzba_egov_6954
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Oznamovanie strát a nálezov
Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
1
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav
0
1

Platba
0

Verzia
1.0
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Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_47181

Názov služby IS
Vyhlásenie predmetu straty alebo nálezu

Správca
Bardejov
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Služby IS, ktoré budú výstupom projektu
Kód
sluzba_is_46810
sluzba_is_46811
sluzba_is_46812
sluzba_is_46813
sluzba_is_46814
sluzba_is_46815
sluzba_is_46817
sluzba_is_46818
sluzba_is_46816

Názov služby IS
Integračná služba prezentačnej vrstvy
Podpora v navigácii
Sprístupnenie elektronického obsahu z CMS
Sprístupnenie výstupov služby
Výber eGov služby
Zaregistrovanie sledovania informácie
Elektronické podpísanie dokumentu
Overenie podpisov
Podpora e-mailovej komunikácie

Verzia
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ISVS
isvs_5703
isvs_5703
isvs_5703
isvs_5703
isvs_5703
isvs_5703
isvs_5704
isvs_5704
isvs_5704

Kanál
webová služba
webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo, webová
služba
webové sídlo, webová
služba
webové sídlo, webová
služba
webové sídlo, webová
služba
webová služba

Používateľ
G2E
G2C, G2B
G2E
G2E
G2E
G2C, G2B
G2C, G2B
G2B
G2E

sluzba_is_46830 Monitorovanie vykonávania procesu

1.0

isvs_5705

sluzba_is_46829 Nasadenie nového procesu

1.0

isvs_5705

sluzba_is_46824 Nastavenie parametrov notifikácií

1.0

isvs_5705

sluzba_is_46833 Poskytnutie informácie o zvolenom spôsobe
1.0
dodania výstupu služby (komunikačnom kanále)
sluzba_is_46841 Potvrdenie o vyžiadaní služby
1.0
sluzba_is_46831 Správa bežiacich procesov
1.0

isvs_5705

webová služba
webové sídlo, webová
služba
webové sídlo, webová
služba
webové sídlo, webová
služba
webové sídlo, webová
služba
webové sídlo, webová
služba
webové sídlo, webová
služba
webová služba
webová služba
webová služba

G2E
G2E

sluzba_is_46822 Správa notifikačných kanálov

1.0

isvs_5705

sluzba_is_46823 Správa notifikačných šablón

1.0

isvs_5705

sluzba_is_46827 Správa rozhodovacích pravidiel pre procesy

1.0

isvs_5705

sluzba_is_46832 Správa úloh úradníka

1.0

isvs_5705

sluzba_is_46825 Sprístupnenie a synchronizácia údajov s
externým systémom
sluzba_is_46834 Sprístupnenie údajov o spracovaní podania
sluzba_is_46820 Sprístupnenie záznamu záväzku/pohľadávky
sluzba_is_46835 Sprístupnenie zoznamu údajov o vykonávaní
podľa definovaných kritérií
sluzba_is_46821 Sprístupnenie zoznamu záväzkov/pohľadávok
sluzba_is_46836 Uzavretie prípadu / podania
sluzba_is_46828 Vyhodnocovanie rozhodovacích pravidiel pre
procesy
sluzba_is_46838 Vytvorenie definičných údajov podania
sluzba_is_46837 Vytvorenie záznamu o vykonávaní podania
sluzba_is_46826 Zasielanie notifikácie o zmenách v
informáciách, stavoch, atribútoch
sluzba_is_46819 Zaslanie notifikácie podľa definovaných kritérií

1.0

isvs_5705

1.0
1.0
1.0

isvs_5705
isvs_5705
isvs_5705

1.0
1.0
1.0

isvs_5705
isvs_5705
isvs_5705

webová služba
webová služba
webové sídlo, webová
služba
webová služba
webová služba
e-mail, webové sídlo

G2E
G2E
G2E

1.0
1.0
1.0

isvs_5705
isvs_5705
isvs_5705

1.0

isvs_5705

G2E

isvs_5705

webové sídlo, webová
služba
webová služba

sluzba_is_46840 Zmena atribútov/stavu definičných údajov
podania
sluzba_is_46839 Zmena atribútov/stavu údajov o vykonávaní
podania
sluzba_is_46842 Sprístupnenie registratúrnych údajov
sluzba_is_46843 Sprístupnenie zoznamu registratúrnych
záznamov podľa definovaných kritérií
sluzba_is_46844 Vytvorenie registratúrneho záznamu
sluzba_is_46845 Zmena atribútov/stavu registratúrneho záznamu
sluzba_is_46846 Zmena atribútov/stavu záznamu registrácie
sluzba_is_46849 Podpora výkonu GIS back-office

1.0
1.0

isvs_5705

webová služba

G2E

1.0
1.0

isvs_5706
isvs_5706

webová služba

G2E
G2E

1.0
1.0
1.0
1.0

isvs_5706
isvs_5706
isvs_5706
isvs_5707

webová služba
webová služba
webová služba
webové sídlo, webová
služba

G2E
G2E
G2E
G2E

isvs_5705
isvs_5705

G2E
G2E
G2E
G2E

G2E
G2E
G2E
G2E
G2E
G2E
G2E
G2E

G2E
G2E
G2E

G2E
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Kód
Názov služby IS
sluzba_is_46848 Podpora výkonu GIS front-office
sluzba_is_46847 Publikovanie GIS údajov a GIS vrstiev

Verzia
1.0
1.0

ISVS
isvs_5707
isvs_5707

Používateľ
G2E
G2E

isvs_5708

Kanál
webové sídlo
webové sídlo, webová
služba
webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo

sluzba_is_46850 Informovanie o voľbách a referendách

1.0

isvs_5708

sluzba_is_46855 Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o
právnej spôsobilosti občana k uzatvoreniu
manželstva v cudzine
sluzba_is_46857 Podanie žiadosti o vyjadreni k vydanie
osvedčenia vyhlásenia o vydržaní
sluzba_is_46859 Poskytnutie informácie týkajúcej sa
základného sociálneho poradenstva obce
sluzba_is_46860 Poskytnutie odpovede na žiadosť o informácie
podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám
sluzba_is_46903 Publikovanie aktualít a informačný servis

1.0

1.0

isvs_5708

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5708

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_5708

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5708

G2C, G2B

sluzba_is_46854 Publikovanie hospodárenia obce a organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, resp.s
majetkovou účasťou obce
sluzba_is_46861 Publikovanie informácií o centrách voľného
času
sluzba_is_46862 Publikovanie informácií o cestovnom ruchu
sluzba_is_46863 Publikovanie informácií o cintorínoch obce
sluzba_is_46864 Publikovanie informácií o civilnej ochrane
sluzba_is_46865 Publikovanie informácií o činnosti obce

1.0

isvs_5708

e-mail, webové sídlo,
mobilná aplikácia
webové sídlo

1.0

isvs_5708

webové sídlo

G2C

1.0
1.0
1.0
1.0

isvs_5708
isvs_5708
isvs_5708
isvs_5708

G2C, G2B
G2C
G2C, G2B
G2C, G2B

sluzba_is_46866 Publikovanie informácií o dani z nehnuteľností

1.0

isvs_5708

sluzba_is_46867 Publikovanie informácií o dani za nevýherné
hracie prístroje
sluzba_is_46868 Publikovanie informácií o dani za predajné
automaty
sluzba_is_46869 Publikovanie informácií o dani za psa
sluzba_is_46870 Publikovanie informácií o dani za ubytovanie
sluzba_is_46871 Publikovanie informácií o dani za užívanie
verejného priestranstva
sluzba_is_46873 Publikovanie informácií o jazykových školách
sluzba_is_46874 Publikovanie informácií o komunitnom pláne
sociálnych služieb obce
sluzba_is_46875 Publikovanie informácií o materských školách
sluzba_is_46876 Publikovanie informácií o mestskej
autobusovej doprave
sluzba_is_46879 Publikovanie informácií o mestskej polícii
sluzba_is_46877 Publikovanie informácií o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
sluzba_is_46878 Publikovanie informácií o náboženských
inštitúciách obce
sluzba_is_46880 Publikovanie informácií o odpadovom
hospodárstve
sluzba_is_46881 Publikovanie informácií o pamätihodnostiach
obce
sluzba_is_46882 Publikovanie informácií o pamiatkovom fonde
na území obce
sluzba_is_46883 Publikovanie informácií o požiarnom poriadku
obce
sluzba_is_46884 Publikovanie informácií o regionálnom rozvoji a
jeho podpore

1.0

isvs_5708

webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo

1.0

isvs_5708

webové sídlo

G2B

1.0
1.0
1.0

isvs_5708
isvs_5708
isvs_5708

webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B
G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_5708
isvs_5708

webové sídlo
webové sídlo

G2C
G2C

1.0
1.0

isvs_5708
isvs_5708

webové sídlo
webové sídlo

G2C
G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_5708
isvs_5708

webové sídlo
webové sídlo, mobilná
aplikácia

G2C, G2B
G2C, G2B

1.0

isvs_5708

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_5708

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5708

G2C, G2B

1.0

isvs_5708

webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo

1.0

isvs_5708

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5708

webové sídlo

G2C, G2B

G2C, G2B
G2C

G2C, G2B

G2C, G2B
G2B

G2C, G2B
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Kód
Názov služby IS
sluzba_is_46885 Publikovanie informácií o sociálnych službách
v obci
sluzba_is_46886 Publikovanie informácií o sociálnych
zariadeniach v obci
sluzba_is_46887 Publikovanie informácií o školských obvodoch
sluzba_is_46888 Publikovanie informácií o špeciálnych triedach
sluzba_is_46889 Publikovanie informácií o útulkoch a
karanténach pre zvieratá
sluzba_is_46890 Publikovanie informácií o uzávierke miestnych
komunikácií
sluzba_is_46891 Publikovanie informácií o územnom pláne
sluzba_is_46892 Publikovanie informácií o verejnom obstarávaní
sluzba_is_46893 Publikovanie informácií o základných školách
sluzba_is_46894 Publikovanie informácií o základných
umeleckých školách
sluzba_is_46895 Publikovanie informácií o zariadeniach
školského stravovania
sluzba_is_46896 Publikovanie informácií o životnom prostredí
sluzba_is_46897 Publikovanie zmlúv týkajúcich sa nakladania s
verejnými prostriedkami
sluzba_is_46853 Publikovanie zoznamu neplatičov

Verzia
1.0

ISVS
isvs_5708

Kanál
webové sídlo

Používateľ
G2C

1.0

isvs_5708

webové sídlo

G2C

1.0
1.0
1.0

isvs_5708
isvs_5708
isvs_5708

webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo

G2C
G2C
G2C, G2B

1.0

isvs_5708

webové sídlo

G2C, G2B

1.0
1.0
1.0
1.0

isvs_5708
isvs_5708
isvs_5708
isvs_5708

webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B
G2C
G2C

1.0

isvs_5708

webové sídlo

G2C

1.0
1.0

isvs_5708
isvs_5708

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

1.0

isvs_5708

G2C, G2B

sluzba_is_46852 Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat
sluzba_is_46898 Sprístupnenie informačného záznamu
sluzba_is_46899 Sprístupnenie zoznamu informačných
záznamov podľa definovaných kritérií
sluzba_is_46900 Upovedomenie o cene za pozemok podľa
cenovej mapy
sluzba_is_46856 Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti
občana k uzatvoreniu manželstva v cudzine
sluzba_is_46858 Vydanie vyjadrenia k osvedčeniu vyhlásenia o
vydržaní
sluzba_is_46901 Vytvorenie informačného záznamu
sluzba_is_46902 Zmena atribútov/stavu informačného záznamu
sluzba_is_46851 Zverejnenie správ na elektronickej úradnej
tabuli
sluzba_is_46904 Vytvorenie elektronického obsahu v CMS
sluzba_is_46905 Zmena atribútov/stavu elektronického obsahu
v CMS
sluzba_is_46914 Podanie pripomienky k návrhu nariadenia
sluzba_is_46907 Podanie pripomienky k programu odpadového
hospodárstva
sluzba_is_46923 Podanie pripomienok k investičnému zámeru
obce
sluzba_is_46924 Podanie pripomienok k návrhu označenia
ulice a verejného priestranstva
sluzba_is_46925 Sprístupnenie informácie o naložení s
pripomienkami k návrhu označenia ulice a
verejného priestranstva
sluzba_is_46915 Sprístupnenie návrhu pre zastupiteľstvo mesta
zo strany občanov
sluzba_is_46919 Sprístupnenie pripomienky
sluzba_is_46916 Sprístupnenie zoznamu návrhov zo strany
občanov podľa definovaných kritérií
sluzba_is_46920 Sprístupnenie zoznamu pripomienok k
návrhom pre zastupiteľstvo mesta podľa
definovaných kritérií
sluzba_is_46928 Upovedomenie o (ne)akceptovaní
pripomienky k investičnému zámeru

1.0
1.0
1.0

isvs_5708
isvs_5708
isvs_5708

webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo
webová služba
webová služba

1.0

isvs_5708

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5708

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_5708

webové sídlo

G2C, G2B

1.0
1.0
1.0

isvs_5708
isvs_5708
isvs_5708

G2E
G2E
G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_5709
isvs_5709

webová služba
webová služba
webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo
webové sídlo

1.0
1.0

isvs_5710
isvs_5710

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

1.0

isvs_5710

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5710

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5710

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5710

webová služba

G2E

1.0
1.0

isvs_5710
isvs_5710

webová služba
webová služba

G2E
G2E

1.0

isvs_5710

webová služba

G2E

1.0

isvs_5710

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

G2C, G2B
G2E
G2E

G2E
G2E
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Kód
Názov služby IS
Verzia
sluzba_is_46911 Upovedomenie o (ne)akceptovaní
1.0
pripomienky k návrhu komunitného plánu
sociálnych služieb obce
sluzba_is_46909 Upovedomenie o (ne)akceptovaní
1.0
pripomienky k návrhu nariadenia
sluzba_is_46908 Upovedomenie o (ne)akceptovaní
1.0
pripomienky k návrhu rozpočtu obce
sluzba_is_46926 Upovedomenie o (ne)akceptovaní
1.0
pripomienky k návrhu záverečného účtu obce
sluzba_is_46927 Upovedomenie o (ne)akceptovaní
1.0
pripomienky k plánu ochrany obyvateľstva a
havarijných plánov podnikov a prevádzok na
území obce
sluzba_is_46906 Upovedomenie o (ne)akceptovaní
1.0
pripomienky k programu odpadového
hospodárstva
sluzba_is_46929 Upovedomenie o zverejnení oznámenia na
1.0
úradnej tabuli obce
sluzba_is_46912 Vydanie povolenia o osobitných
1.0
prevádzkových hodinách
sluzba_is_46930 Vydanie stanoviska k pripomienke k
1.0
cestovnému poriadku mestskej autobusovej
dopravy
sluzba_is_46917 Vytvorenie návrhu pre zastupiteľstvo mesta zo 1.0
strany občanov
sluzba_is_46921 Vytvorenie pripomienky
1.0
sluzba_is_46913 Vytvorenie sťažnosti/podnetu
1.0
sluzba_is_46918 Zmena atribútov/stavu návrhu zo strany
1.0
občanov
sluzba_is_46922 Zverejnenie nariadení
1.0
sluzba_is_47022 Overenie úplnosti a správnosti formulára
1.0
sluzba_is_47018 Podanie daňového priznania k dani z
1.0
nehnuteľností
sluzba_is_46998 Podanie daňového priznania k dani za
1.0
nevýherné hracie prístroje
sluzba_is_46940 Podanie daňového priznania k dani za
1.0
predajné automaty
sluzba_is_46961 Podanie daňového priznania k dani za psa
1.0
sluzba_is_47021 Podanie návrhu cestovného poriadku na
1.0
pripomienkovanie
sluzba_is_47010 Podanie ohlásenia času predaja alebo jeho
1.0
zmeny
sluzba_is_47012 Podanie ohlásenia poruchy verejného
1.0
osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
sluzba_is_46935 Podanie ohlásenia realizácie rozsiahlych
1.0
postrekov poľnohospodárskych plodín
sluzba_is_46931 Podanie ohlásenia vzniku, zániku alebo
1.0
zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
sluzba_is_46932 Podanie ohlásenia závad na chodníkoch a
1.0
priechodoch pre chodcov
sluzba_is_46933 Podanie ohlásenia závad zjazdnosti
1.0
komunikácií
sluzba_is_46934 Podanie oznámenia o dražbe alebo
1.0
oznámenia o opakovanej dražbe
sluzba_is_47014 Podanie oznámenia o konaní verejného
1.0
podujatia
sluzba_is_47013 Podanie oznámenia o konaní verejných
1.0
telovýchovných, športových alebo turistických
podujatí

ISVS
isvs_5710

Kanál
e-mail, webové sídlo

Používateľ
G2C, G2B

isvs_5710

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5710

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5710

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5710

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5710

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5710

e-mail, webové sídlo,
mobilná aplikácia

G2C, G2B

isvs_5710

G2C, G2B

isvs_5710

e-mail, webové sídlo

G2C

isvs_5710

webová služba

G2E

isvs_5710
isvs_5710
isvs_5710

webová služba
webová služba
webová služba

G2E
G2E
G2E

isvs_5710
isvs_5711
isvs_5711

webová služba
webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2E
G2C, G2B

isvs_5711

webové sídlo

G2B

isvs_5711

webové sídlo

G2B

isvs_5711
isvs_5711

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5711

webové sídlo

G2C

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5711

webové sídlo

G2C

isvs_5711

webové sídlo

G2C

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5711

webové sídlo, mobilná
aplikácia

G2C, G2B
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Kód
Názov služby IS
sluzba_is_47019 Podanie oznámenia o malom zdroji
znečisťovania ovzdušia
sluzba_is_47007 Podanie oznámenia o nájdenej , stratenej veci
sluzba_is_47004 Podanie oznámenia o odstrele
sluzba_is_46936 Podanie oznámenia o ukončení činnosti
prevádzkarne
sluzba_is_46965 Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo
zmene daňovej povinnosti k dani z
nehnuteľností
sluzba_is_46938 Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo
zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
sluzba_is_46962 Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo
zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie
verejného priestranstva
sluzba_is_46941 Podanie oznámenia o zvolaní zhromaždenia
občanov
sluzba_is_46966 Podanie pripomienky k cestovnému poriadku
s odôvodnením
sluzba_is_46968 Podanie pripomienky k návrhu komunitného
plánu obce
sluzba_is_46967 Podanie pripomienky k návrhu rozpočtu obce
sluzba_is_46969 Podanie pripomienky k návrhu záverečného
účtu obce
sluzba_is_46970 Podanie pripomienky k plánu ochrany
obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a
prevádzok na území obce
sluzba_is_46942 Podanie sťažnosti alebo podnetu
sluzba_is_47016 Podanie žiadosti na vydanie povolenia
uzávierky miestnej komunikácie
sluzba_is_46943 Podanie žiadosti na vyhradzovanie
parkovacieho miesta za poplatok
sluzba_is_46944 Podanie žiadosti o jednorazovú dávku v
hmotnej núdzi vrátane odôvodnenia
sluzba_is_46945 Podanie žiadosti o kúpu hnuteľného majetku
obce
sluzba_is_46946 Podanie žiadosti o odklade platenia dane
alebo platenia dane v splátkach
sluzba_is_46947 Podanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľností
vo vlastníctve obce
sluzba_is_47015 Podanie žiadosti o organizovanie rozlúčky so
zosnulým
sluzba_is_46948 Podanie žiadosti o organizovanie svadobného
obradu
sluzba_is_46958 Podanie žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku
sluzba_is_46949 Podanie žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku na prevádzku sociálnej služby
sluzba_is_46950 Podanie žiadosti o poskytnutie informácie
sluzba_is_46937 Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratnej
dotácie
sluzba_is_47001 Podanie žiadosti o poskytnutie stravovania v
jedálni
sluzba_is_47002 Podanie žiadosti o poskytnutie základného
sociálneho poradenstva
sluzba_is_46971 Podanie žiadosti o potvrdenie výšky
pohľadávok voči obci
sluzba_is_47011 Podanie žiadosti o povolenia na zvláštne
užívanie miestnej komunikácie

Verzia
1.0

ISVS
isvs_5711

Kanál
webové sídlo

Používateľ
G2C, G2B

1.0
1.0
1.0

isvs_5711
isvs_5711
isvs_5711

webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo

G2C
G2C, G2B
G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_5711
isvs_5711

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_5711
isvs_5711

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C

1.0
1.0

isvs_5711
isvs_5711

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B
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Kód
Názov služby IS
sluzba_is_46987 Podanie žiadosti o povolenie na užívanie
verejného priestranstva
sluzba_is_46979 Podanie žiadosti o povolenie osobitných
prevádzkových hodín
sluzba_is_46989 Podanie žiadosti o povolenie používania
symbolov obce
sluzba_is_47006 Podanie žiadosti o povolenie úľavy zo sankcie
alebo odpustenie sankcie
sluzba_is_47008 Podanie žiadosti o povolenie umiestnenia
dopravného značenia
sluzba_is_47009 Podanie žiadosti o povolenie vodnej stavby
sluzba_is_46951 Podanie žiadosti o povolenie zriadenia zjazdu
z miestnej komunikácie na susedné
nehnuteľnosti
sluzba_is_46973 Podanie žiadosti o predaj bytových priestorov
obce
sluzba_is_46974 Podanie žiadosti o predaj nebytových
priestorov obce
sluzba_is_46975 Podanie žiadosti o prenájom bytu vo
vlastníctve obce
sluzba_is_46959 Podanie žiadosti o prenájom hnuteľného
majetku obce
sluzba_is_46978 Podanie žiadosti o prenájom nebytových
priestorov v majetku obce
sluzba_is_46983 Podanie žiadosti o prenájom ostatného
nehnuteľného majetku obce
sluzba_is_46952 Podanie žiadosti o pridelenie, výmenu a
doplnenie nádoby na vývoz komunálneho
odpadu
sluzba_is_46981 Podanie žiadosti o súhlas s uskutočnením
ohňostrojových prác
sluzba_is_46982 Podanie žiadosti o udelenie individuálnej
licencie
sluzba_is_46977 Podanie žiadosti o úľavu alebo odpustenie
daňového nedoplatku
sluzba_is_46954 Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní odľahčovacej služby
sluzba_is_46984 Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní opatrovateľskej služby
sluzba_is_46985 Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby v dennom
stacionári
sluzba_is_46986 Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby v ostatných
zariadeniach sociálnej služby
sluzba_is_46955 Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre
seniorov
sluzba_is_46990 Podanie žiadosti o vrátenie pomernej časti dane
sluzba_is_46991 Podanie žiadosti o vydanie povolenia
ambulantného predaja
sluzba_is_46992 Podanie žiadosti o vydanie povolenia na
predaj výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste
sluzba_is_46993 Podanie žiadosti o vydanie rybárskeho lístku
sluzba_is_47024 Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub
drevín
sluzba_is_46994 Podanie žiadosti o vydanie voličského preukazu

Verzia
1.0

ISVS
isvs_5711

Kanál
webové sídlo

Používateľ
G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_5711
isvs_5711

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C

1.0
1.0

isvs_5711
isvs_5711

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2B

1.0
1.0

isvs_5711
isvs_5711

webové sídlo
webové sídlo

G2C
G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C
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Kód
Názov služby IS
sluzba_is_46957 Podanie žiadosti o vydanie záväzného
stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti a
umiestneniu prevádzky
sluzba_is_46997 Podanie žiadosti o vyhlásenie v obecnom
rozhlase alebo televízii
sluzba_is_47017 Podanie žiadosti o vyjadrenie k zriadeniu
zariadenia na odpad
sluzba_is_46980 Podanie žiadosti o zistenie základnej ceny
pozemku podľa cenovej mapy
sluzba_is_47025 Podanie žiadosti o zmene prevádzkových hodín
sluzba_is_46939 Podanie žiadosti o zorganizovanie obradu
uvítania do života
sluzba_is_46999 Podanie žiadosti o zriadenie vecného
bremena na majetok obce
sluzba_is_46960 Podanie žiadosti o zverejnenie oznámenia na
úradnej tabuli obce
sluzba_is_46976 Podanie žiadosti stavebníka o určenie
súpisného čísla a orientačného čísla
sluzba_is_47023 Predvyplnenie formulára
sluzba_is_47028 Podpora výkonu kompetencií správy majetku

Verzia
1.0

ISVS
isvs_5711

Kanál
webové sídlo

Používateľ
G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_5711
isvs_5711

webové sídlo
webové sídlo

G2B
G2C

1.0

isvs_5711

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

G2C, G2B

1.0

isvs_5711

webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo

1.0
1.0

isvs_5711
isvs_5712

G2E
G2E

sluzba_is_47029 Prijatie elektronických účtovných dokladov
sluzba_is_47031 Sprístupnenie záznamu o prenájme majetku
obce
sluzba_is_47032 Sprístupnenie zoznamu o prenájme majetku
obce
sluzba_is_47033 Vydanie kúpnej zmluvy pre hnuteľný majetok
obce
sluzba_is_47034 Vydanie nájomnej zmluvy pre ostatný
nehnuteľný majetok obce
sluzba_is_47035 Vydanie výmeru na pridelenie nájomného
bytu mesta
sluzba_is_47036 Vydanie zmluvy o nájme nebytového priestoru
v majetku obce
sluzba_is_47037 Vydanie zmluvy o prenájme hnuteľného
majetku obce
sluzba_is_47038 Vydanie zmluvy o prevode bytového priestoru
na žiadateľa
sluzba_is_47039 Vydanie zmluvy o prevode nebytového
priestoru na žiadateľa
sluzba_is_47040 Vydanie zmluvy o prevode nehnuteľného
majetku na žiadateľa
sluzba_is_47041 Vydanie zmluvy o zriadení vecného bremena

1.0
1.0

isvs_5712
isvs_5712

webové sídlo
webové sídlo, webová
služba
webové sídlo
webová služba

1.0

isvs_5712

webová služba

G2E

1.0

isvs_5712

G2C, G2B

1.0

isvs_5712

1.0

isvs_5712

e-mail, pošta, webové
sídlo
e-mail, pošta, webové
sídlo
e-mail, webové sídlo

1.0

isvs_5712

G2C, G2B

1.0

isvs_5712

1.0

isvs_5712

1.0

isvs_5712

1.0

isvs_5712

1.0

isvs_5712

sluzba_is_47042 Vytvorenie záznamu o prenájme/predaji
majetku obce
sluzba_is_47043 Zmena atribútov/stavu záznamu o
prenájme/predaji majetku obce
sluzba_is_47044 Podpora výkonu kompetencií zastupiteľstva

1.0

isvs_5712

e-mail, pošta, webové
sídlo
e-mail, pošta, webové
sídlo
e-mail, pošta, webové
sídlo
e-mail, pošta, webové
sídlo
e-mail, pošta, webové
sídlo
e-mail, pošta, webové
sídlo
webová služba

1.0

isvs_5712

webová služba

G2E

1.0

isvs_5713

G2E

sluzba_is_47045 Podpora výkonu kompetencií účtovníctva

1.0

isvs_5714

sluzba_is_47046 Vystavenie elektronických účtovných dokladov
sluzba_is_47047 Správa rozpočtu mesta

1.0
1.0

isvs_5714
isvs_5715

sluzba_is_47048 Správa životného cyklu dokumentu
sluzba_is_47051 Sprístupnenie dokumentov podania z archívu
sluzba_is_47049 Sprístupnenie dokumentu

1.0
1.0
1.0

isvs_5716
isvs_5716
isvs_5716

webové sídlo, webová
služba
webové sídlo, webová
služba
webové sídlo
webové sídlo, webová
služba
webová služba
webová služba
webová služba

G2C, G2B

G2C, G2B
G2E

G2C, G2B
G2C

G2C, G2B
G2C
G2C
G2C, G2B
G2C, G2B
G2E

G2E
G2C, G2B
G2E
G2E
G2E
G2E
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Kód
Názov služby IS
sluzba_is_47050 Sprístupnenie zoznamu dokumentov podľa
definovaných kritérií
sluzba_is_47052 Vytvorenie dokumentu
sluzba_is_47053 Zmena atribútov/stavu dokumentu
sluzba_is_47054 Sprístupnenie záznamu dane/poplatku
sluzba_is_47071 Sprístupnenie záznamu miestnej dane alebo
poplatku
sluzba_is_47072 Sprístupnenie zoznamu miestnych daní alebo
poplatkov podľa definovaných kritérií
sluzba_is_47055 Sprístupnenie zoznamu záznamov
dane/poplatku
sluzba_is_47059 Upovedomenie o vrátení pomernej časti dane
sluzba_is_47060 Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia
o povinnosti zaplatiť daň za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
sluzba_is_47061 Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia
o povinnosti zaplatiť daň za nevýherné hracie
prístroje
sluzba_is_47062 Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia
o povinnosti zaplatiť daň za predajné automaty
sluzba_is_47063 Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia
o povinnosti zaplatiť daň za psa
sluzba_is_47064 Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia
o povinnosti zaplatiť daň za ubytovanie
sluzba_is_47065 Vydanie platobného výmeru k dani za
užívanie verejného priestranstva
sluzba_is_47066 Vydanie platobného výmeru za daň z
nehnuteľností
sluzba_is_47068 Vydanie potvrdenia o podaní daňového
priznania k dani z nehnuteľnosti
sluzba_is_47069 Vydanie potvrdenia o podaní oznámenia o
vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľnosti
sluzba_is_47070 Vydanie rozhodnutia o odklade platenia dane
alebo vydanie rozhodnutia o platení dane v
splátkach
sluzba_is_47056 Vytvorenie záznamu dane/poplatku
sluzba_is_47073 Vytvorenie záznamu miestnej dane alebo
poplatku
sluzba_is_47058 Vytvorenie záznamu o platbe
sluzba_is_47074 Zmena atribútov/stavu miestnych daní alebo
poplatkov vrátane jej zrušenia
sluzba_is_47057 Zmena atribútov/stavu záznamu dane/poplatku
sluzba_is_47075 Sprístupnenie záznamu o obyvateľovi
sluzba_is_47076 Sprístupnenie zoznamu záznamov o
obyvateľoch
sluzba_is_47077 Vytvorenie záznamu o obyvateľovi
sluzba_is_47078 Zmena atribútov / stavu záznamu obyvateľa
sluzba_is_47079 Sprístupnenie záznamu o adrese, resp.
nehnuteľnosti
sluzba_is_47080 Sprístupnenie zoznamu záznamov o adresách
alebo nehnuteľnostiach
sluzba_is_47081 Vytvorenie záznamu o adrese, resp.
nehnuteľnosti
sluzba_is_47082 Zmena atribútov / stavu adresy, resp.
nehnuteľnosti
sluzba_is_47083 Sprístupnenie záznamu právnickej osoby
sluzba_is_47084 Sprístupnenie zoznamu záznamov právnickej
osoby

Verzia
1.0

ISVS
isvs_5716

Kanál
webová služba

Používateľ
G2E

1.0
1.0
1.0
1.0

isvs_5716
isvs_5716
isvs_5717
isvs_5717

webová služba
webová služba
webová služba
webová služba

G2E
G2E
G2G
G2E

1.0

isvs_5717

webová služba

G2E

1.0

isvs_5717

webová služba

G2E

1.0
1.0

isvs_5717
isvs_5717

e-mail, webové sídlo
e-mail, webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

1.0

isvs_5717

e-mail, webové sídlo

G2B

1.0

isvs_5717

e-mail, webové sídlo

G2B

1.0

isvs_5717

1.0

isvs_5717

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5717

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5717

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5717

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5717

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5717

e-mail, webové sídlo

G2B

1.0
1.0

isvs_5717
isvs_5717

webová služba
webová služba

G2G
G2E

1.0
1.0

isvs_5717
isvs_5717

webová služba
webová služba

G2E
G2E

1.0
1.0
1.0

isvs_5717
isvs_5718
isvs_5718

webová služba
webová služba
webová služba

G2G
G2E
G2E

1.0
1.0
1.0

isvs_5718
isvs_5718
isvs_5719

webová služba
webová služba
webová služba

G2E
G2E
G2E

1.0

isvs_5719

webová služba

G2E

1.0

isvs_5719

webová služba

G2E

1.0

isvs_5719

webová služba

G2E

1.0
1.0

isvs_5720
isvs_5720

webová služba
webová služba

G2E
G2E
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Kód
sluzba_is_47085
sluzba_is_47086
sluzba_is_47087
sluzba_is_47110

sluzba_is_47090
sluzba_is_47091
sluzba_is_47088
sluzba_is_47092
sluzba_is_47093
sluzba_is_47094
sluzba_is_47089
sluzba_is_47096
sluzba_is_47097
sluzba_is_47099
sluzba_is_47100
sluzba_is_47101
sluzba_is_47102
sluzba_is_47104
sluzba_is_47106
sluzba_is_47107
sluzba_is_47109
sluzba_is_47113
sluzba_is_47111
sluzba_is_47115
sluzba_is_47112
sluzba_is_47117
sluzba_is_47118
sluzba_is_47127
sluzba_is_47132
sluzba_is_47128
sluzba_is_47130
sluzba_is_47131

Názov služby IS
Verzia
Vytvorenie záznamu právnickej osoby
1.0
Zmena atribútov / stavu právnickej osoby
1.0
Informovanie o rozsiahlom postreku
1.0
poľnohospodárskych plodín
Podanie žiadosti o registráciu samostatne
1.0
hospodáriaceho roľníka / žiadosti o zrušenie
OSHR
Sprístupnenie záznamu registrácie
1.0
Sprístupnenie zoznamu záznamov registrácií
1.0
podľa definovaných kritérií
Vydanie oznámenia o registrácii samostatne
1.0
hospodáriaceho roľníka / o zrušení registrácie
Vydanie potvrdenia o schválení a termíne
1.0
konania občianskej rozlúčky so zosnulým
Vydanie potvrdenia o termíne konania
1.0
občianskeho svadobného obradu
Vydanie potvrdenia o termíne konania
1.0
uvítania detí do života
Vydanie povolenia o vyhradzovaní
1.0
parkovacieho miesta za poplatok
Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy alebo
1.0
odpustení daňového nedoplatku
Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy zo
1.0
sankcie alebo o odpustení sankcie
Vydanie rozhodnutia o priznaní dávky v
1.0
hmotnej núdzi
Vydanie rozhodnutia o stravovaní v jedálni
1.0
Vydanie zmluvy o poskytovaní odľahčovacej
1.0
služby
Vydanie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej 1.0
služby
Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej
1.0
služby v dennom stacionári
Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej
1.0
služby v zariadení pre seniorov
Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej
1.0
služby v zariadení sociálnej starostlivosti
Vytvorenie záznamu registrácie
1.0
Sprístupnenie záznamu o dotácii alebo
1.0
príspevku
Sprístupnenie zoznamu dotácií alebo
1.0
príspevkov podľa definovaných kritérií
Vydanie rozhodnutia o udelení finančného
1.0
príspevku na sociálnu oblasť
Vydanie rozhodnutia o udelení nenávratnej
1.0
dotácie
Vytvorenie záznamu dotácie alebo príspevku
1.0
Zmena atribútov/stavu dotácie alebo
1.0
príspevku vrátane jej zrušenia
Informovanie o začatí výrubu
1.0
Podanie oznámenia o neuskutočnení a
1.0
ďalšom nerealizovaní rozkopávky
Podanie oznámenia o rozkopávke pri oprave
1.0
havárie na IS
Podanie oznámenia o ukončení prác na
1.0
rozkopávke v zmysle podmienok rozhodnutia
Podanie žiadosti o predĺženie rozhodnutia o
1.0
rozkopávke miestnej komunikácie

ISVS
isvs_5720
isvs_5720
isvs_5721

Kanál
webová služba
webová služba
webové sídlo

Používateľ
G2E
G2E
G2C, G2B

isvs_5721

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5721
isvs_5721

webová služba
webová služba

G2E
G2E

isvs_5721

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5721

e-mail, webové sídlo

G2C

isvs_5721

e-mail, webové sídlo

G2C

isvs_5721

e-mail, webové sídlo

G2C

isvs_5721

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5721

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5721

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5721

e-mail, webové sídlo

G2C

isvs_5721
isvs_5721

e-mail, webové sídlo
e-mail

G2E
G2C

isvs_5721

G2C

isvs_5721
isvs_5722

e-mail, pošta, webové
sídlo
e-mail, pošta, webové
sídlo
e-mail, pošta, webové
sídlo
e-mail, pošta, webové
sídlo
webová služba
webová služba

isvs_5722

webová služba

G2E

isvs_5722

e-mail, webové sídlo

G2C

isvs_5722

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5722
isvs_5722

webová služba
webová služba

G2E
G2E

isvs_5723
isvs_5723

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

isvs_5723

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5723

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5723

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5721
isvs_5721
isvs_5721

G2C
G2C
G2C
G2E
G2E
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Kód
Názov služby IS
Verzia
sluzba_is_47135 Podanie žiadosti o stanovisko k zmene kultúry 1.0
na PPF, s prílohami
sluzba_is_47119 Podanie žiadosti o vydanie stanoviska obce k 1.0
schválenie chovu nebezpečných živočíchov
sluzba_is_47137 Sprístupnenie záznamu o licencii alebo povolení 1.0
sluzba_is_47138 Sprístupnenie zoznamu licencií alebo
1.0
povolení podľa definovaných kritérií
sluzba_is_47140 Upovedomenie o vyhlásení v obecnom
1.0
rozhlase alebo televízii
sluzba_is_47141 Vydanie individuálnej licencie na
1.0
prevádzkovanie hazardných hier
sluzba_is_47142 Vydanie potvrdenia o poskytnutí zbernej
1.0
nádoby pre odpad a separovaný odpad
sluzba_is_47143 Vydanie povolenia ambulantného predaja
1.0
sluzba_is_47145 Vydanie povolenia k uskutočneniu
1.0
ohňostrojových prác
sluzba_is_47146 Vydanie povolenia k vykonávaniu
1.0
podnikateľského zámeru na území obce
sluzba_is_47147 Vydanie povolenia na používanie symbolov
1.0
obce
sluzba_is_47148 Vydanie povolenia na užívanie alebo zabratie 1.0
verejného priestranstva
sluzba_is_47150 Vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z
1.0
miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
sluzba_is_47152 Vydanie povolenia predaja výrobkov a
1.0
poskytovania služieb na trhovom mieste
sluzba_is_47129 Vydanie rozhodnutia a dodatočnom povolení
1.0
rozkopávky
sluzba_is_47126 Vydanie rozhodnutia k výrubu drevín
1.0
sluzba_is_47124 Vydanie rozhodnutia o povolení na zvláštne
1.0
užívanie miestnej komunikácie
sluzba_is_47122 Vydanie rozhodnutia o povolení umiestnennia 1.0
dopravného značenia
sluzba_is_47125 Vydanie rozhodnutia o povolení uzávierky
1.0
miestnej komunikácie
sluzba_is_47121 Vydanie rozhodnutia o povolení vodnej stavby 1.0
sluzba_is_47153 Vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo
1.0
zrušení súpisného čísla alebo orientačného
čísla budove
sluzba_is_47154 Vydanie rybárskeho lístku
1.0
sluzba_is_47123 Vydanie stanoviska k chovu nebezpečných
1.0
živočíchov
sluzba_is_47136 Vydanie stanoviska k zmene kultúry na PPF
1.0
sluzba_is_47120 Vydanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na
1.0
odpad
sluzba_is_47155 Vydanie voličského preukazu
1.0

ISVS
isvs_5723

Kanál
webové sídlo

Používateľ
G2C, G2B

isvs_5723

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5723
isvs_5723

webová služba
webová služba

G2E
G2E

isvs_5723

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5723

e-mail, webové sídlo

G2B

isvs_5723

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5723
isvs_5723

e-mail, webové sídlo
e-mail, webové sídlo

G2B
G2C, G2B

isvs_5723

e-mail, webové sídlo

G2B

isvs_5723

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5723

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5723

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5723

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5723

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5723
isvs_5723

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

isvs_5723

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5723

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5723
isvs_5723

webové sídlo
e-mail, webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

isvs_5723
isvs_5723

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5723
isvs_5723

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

isvs_5723

G2C

sluzba_is_47156 Vydanie výpisu pohľadávok voči obci

1.0

isvs_5723

sluzba_is_47134 Vydanie výzvy na upravenie povrchu
rozkopávky
sluzba_is_47133 Vydanie výzvy na vyjadrenie sa k ďalšiemu
postupu vo veci rozkopania miestnej
komunikácie
sluzba_is_47157 Vytvorenie záznamu licencie alebo povolenia
sluzba_is_47158 Zmena atribútov/stavu licencie alebo
povolenia vrátane jej zrušenia
sluzba_is_47159 Prezentácia interného reportu z existujúcich dát

1.0

isvs_5723

e-mail, pošta, webové
sídlo
e-mail, pošta, webové
sídlo
webové sídlo

1.0

isvs_5723

webové sídlo

G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_5723
isvs_5723

webová služba
webová služba

G2E
G2E

1.0

isvs_5724

webové sídlo, webová
služba

G2E

G2C, G2B
G2C, G2B

49

Kód
sluzba_is_47161
sluzba_is_47160
sluzba_is_47165
sluzba_is_47163
sluzba_is_47166
sluzba_is_47167
sluzba_is_47168
sluzba_is_47169

sluzba_is_47170
sluzba_is_47171
sluzba_is_47172
sluzba_is_47187
sluzba_is_47188
sluzba_is_47190

sluzba_is_47189
sluzba_is_47179
sluzba_is_47173
sluzba_is_47177
sluzba_is_47175
sluzba_is_47182
sluzba_is_47191
sluzba_is_47185
sluzba_is_47192
sluzba_is_47193
sluzba_is_47194
sluzba_is_47195

sluzba_is_47196
sluzba_is_47197
sluzba_is_47198
sluzba_is_47178
sluzba_is_47181
sluzba_is_47174
sluzba_is_47184
sluzba_is_47183
sluzba_is_47186

Názov služby IS
Verzia
Vykonanie zberu dát pre existujúci typ reportu 1.0
Vytvorenie nového typu interného reportu
1.0
Realizácia platby pokút, úrokov a sankčných
1.0
úrokov
Realizácia platby za komunálne odpady a
1.0
drobné stavebné odpady
Sprístupnenie záznamu o platbe
1.0
Sprístupnenie zoznamu o platbách
1.0
Vydanie potvrdenia o zaplatení dane
1.0
Vydanie potvrdenia o zaplatení miestneho
1.0
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Vydanie potvrdenia o zaplatení ostatných daní 1.0
a poplatkov
Vydanie potvrdenia o zaplatení pokuty, úroku
1.0
alebo sankčného úroku
Zmena atribútov/stavu záznamu o platbe
1.0
Informácia o odstránení závady na chodníku
1.0
alebo priechode pre chodcov
Informácia o odstránení závady zjazdnosti
1.0
komunikácie
Informovanie o konaní verejných
1.0
telovýchovných, športových a turistických
podujatí
Informovanie o odstránení poruchy verejného 1.0
osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
Informovanie o umiestnení včelstva
1.0
Podanie ohlásenia nelegálnej skládky
1.0
Podanie ohlásenia umiestnenia včelstva
1.0
Potvrdenie o prijatí ohlásenia umiestnenia
1.0
včelstva
Sprístupnenie záznamu sťažnosti/podnetu
1.0
Sprístupnenie zoznamu a detailu sťažností
1.0
podľa definovaných kritérií
Sprístupnenie zoznamu záznamu
1.0
sťažnosti/podnetu
Vydanie oznámenia obce o
1.0
stanovisku/vybavení sťažnosti alebo podnetu
Vydanie potvrdenia a prijatí otváracích hodín
1.0
prevádzkarne alebo ich zmeny, zaevidovanie
Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o
1.0
konaní verejného kultúrneho podujatia
Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o
1.0
konaní verejných telovýchovných, športových
a turistických podujatí
Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o
1.0
konaní zhromaždenia občanov
Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o
1.0
odstrele
Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o
1.0
zrušení prevádzkovej jednotky
Vydanie rozhodnutia o ročnom poplatku za
1.0
malý zdroj znečisťovania ovzdušia
Vyhlásenie predmetu straty alebo nálezu
1.0
Vystavenie výzvy na odstránenie skládky
1.0
Vytvorenie záznamu sťažnosti/podnetu
1.0
Zmena atribútov/stavu sťažnosti/podnetu
1.0
Zverejnenie informácií o konaní dražby
1.0

ISVS
isvs_5724
isvs_5724
isvs_5725

Kanál
webová služba
webová služba

Používateľ
G2E
G2E

isvs_5725

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5725
isvs_5725
isvs_5725
isvs_5725

webová služba
webová služba
e-mail, webové sídlo
e-mail, webové sídlo

G2E
G2E
G2C, G2B
G2C, G2B

isvs_5725

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5725

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5725
isvs_5726

webová služba
e-mail, webové sídlo

G2E
G2C, G2B

isvs_5726

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5726

webové sídlo, mobilná
aplikácia

G2C, G2B

isvs_5726

e-mail, webové sídlo

G2C

isvs_5726
isvs_5726
isvs_5726
isvs_5726

webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B
G2C, G2B
G2C, G2B

isvs_5726
isvs_5726

webová služba
webová služba

G2E
G2E

isvs_5726

webová služba

G2E

isvs_5726

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5726

e-mail, webové sídlo

G2B

isvs_5726

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5726

e-mail, webové sídlo,
mobilná aplikácia

G2C, G2B

isvs_5726

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5726

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5726

e-mail, webové sídlo

G2B

isvs_5726

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5726
isvs_5726
isvs_5726
isvs_5726
isvs_5726

e-mail, webové sídlo
webové sídlo
webová služba
webová služba
e-mail, webové sídlo

G2C
G2C, G2B
G2E
G2E
G2C, G2B
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