Záznamy Ministerstva financií SR
Evidenčné číslo koncepcie

Dátum doručenia

Návrh koncepcie rozvoja ISVS
1. Identifikácia povinnej osoby
Názov:
Považská Bystrica
PSČ:
Sídlo povinnej osoby (obec, mesto):
01701
Považská Bystrica

Webové sídlo:
www.povazska-bystrica.sk
Ulica:
Centrum

IČO:
00317667
Číslo:
2/3

2. Spracovateľ zodpovedný za vypracovanie návrhu koncepcie
Titul:
Meno:
Ing.
Jana
Funkcia:
projektový manažér

Priezvisko:
Titul za menom:
Kocmaníková
E-mail:
jana.kocmanikova@povazska-bystrica.sk

Telefón:
042/4305519
Dátum vypracovania:
31.07.2013

Priezvisko:
Janas

Telefón:
042/4305200

3. Predkladateľ návrhu koncepcie
Titul:
Doc.
PhDr.
PaedDr.
Funkcia:
primátor

Meno:
Karol

Titul za menom:
PhD.

E-mail:
primator@povazska-bystrica.sk

Dátum schválenia:

Podpis:
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Projekt - Elektronické služby mesta Považská Bystrica
Kód
projekt_62

Výdavky na celý projekt v tis. EUR
876,81

Ročné prevádzkové náklady projektu v tis. EUR
30,00

Predpokladaný termín ukončenia projektu
31.10.2015

Informačné systémy rozvíjané týmto projektom
Kód
isvs_5190
isvs_5191
isvs_5192
isvs_5193

Názov IS
Portál/Mobilná aplikácia
Elektronická podateľňa
Integračný a procesný modul (BPM)
Modul správa registratúry

Prevádzkovateľ
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica

isvs_5194
isvs_5195
isvs_5196
isvs_5197
isvs_5198
isvs_5199

Modul GIS
Modul informovanie a poradenstvo
CMS - Systém pre správu obsahu
Modul eDemokracia
Elektronické formuláre
Modul Majetok a prenajímanie

Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica

isvs_5201

Modul Účtovníctvo

Považská Bystrica

isvs_5203
isvs_5204

DMS - Systém pre správu dokumentov
Modul dane a poplatky

Považská Bystrica
Považská Bystrica

isvs_5205

Lokálne registre - Register obyvateľov

Považská Bystrica

isvs_5206

Lokálne registre - Register adries a nehnuteľností

Považská Bystrica

isvs_5207

Lokálne registre - Register právnických osôb

Považská Bystrica

isvs_5208

Modul Registrovanie

Považská Bystrica

isvs_5209
isvs_5210
isvs_5211
isvs_5212
isvs_5213
isvs_5214

Modul Dotácia a príspevky
Modul licencovanie a povoľovanie
Interný reporting
Modul Platby
Modul Ohlasovanie, sťažnosti a notifikácie
IAM

Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Stav
plánujem vybudovať
plánujem vybudovať
plánujem vybudovať
prevádzkovaný a
plánujem rozvíjať
plánujem vybudovať
plánujem vybudovať
plánujem vybudovať
nedefinovaný
plánujem vybudovať
prevádzkovaný a
plánujem rozvíjať
prevádzkovaný a
plánujem rozvíjať
plánujem vybudovať
prevádzkovaný a
plánujem rozvíjať
prevádzkovaný a
plánujem rozvíjať
prevádzkovaný a
plánujem rozvíjať
prevádzkovaný a
plánujem rozvíjať
prevádzkovaný a
plánujem rozvíjať
plánujem vybudovať
plánujem vybudovať
plánujem vybudovať
nedefinovaný
plánujem vybudovať
plánujem vybudovať

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

Názov ŽS
Miestne dane a poplatky

Služba eGov riešiaca ŽS
Informovanie o dani z nehnuteľností

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
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
Miestne dane a poplatky
Miestne dane a poplatky
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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
Bývanie
Bývanie
Bývanie

Názov ŽS
Miestne dane a poplatky
Miestne dane a poplatky

Služba eGov riešiaca ŽS
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

Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

Miestne dane a poplatky

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Miestne dane a poplatky

Vrátenie pomernej časti dane

Ostatné dane

Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Ostatné dane

Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

Ostatné dane

Vrátenie pomernej časti dane

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 osobitných prevádzkových hodín

Rozširovanie podnikania

Predaj nebytových priestorov obce

Rozširovanie podnikania

Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

Rozširovanie podnikania

Prenájom nebytových priestorov obce

Rozširovanie podnikania

Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce

Rozširovanie podnikania

Účtovníctvo

Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie
hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov
Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného
čísla
Spracovanie elektronických účtovných dokladov

Verejné obstarávanie

Informovanie o verejnom obstarávaní

Bytová politika
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti

Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce
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
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok
Vrátenie pomernej časti dane
Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych
komunikácií

Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie

Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Inžinierske siete

Rozširovanie podnikania
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Okruh ŽS
Bývanie

Názov ŽS
Inžinierske siete

Bývanie
Bývanie

Kataster nehnuteľností
Odpad

Bývanie

Odpad

Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie

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

Bývanie

Prechodný pobyt

Bývanie

Prechodný pobyt

Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie

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

Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie

Stavebné konanie
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
Bývanie
Bývanie
Doprava

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

Doprava

Cestná doprava a parkovanie

Doprava
Doprava

Cestná doprava a parkovanie
Cestná doprava a parkovanie

Doprava
Doprava
Financie
Financie

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

Služba eGov riešiaca ŽS
Určovanie podmienok úprav komunikácií po haváriách
inžinierskych sietí
Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce
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 dani z nehnuteľností
Informovanie o materských školách v obci
Informovanie o územnom pláne
Informovanie o základných školách v obci
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
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce
Prenájom nebytových priestorov obce
Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce
Informovanie o územnom pláne
Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného
čísla
Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce
Informovanie o dani z nehnuteľností
Informovanie o materských školách v obci
Informovanie o územnom pláne
Informovanie o základných školách v obci
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
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce
Informovanie o územnom pláne
Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych
komunikácií
Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej
signalizácie
Platenie miestnych daní
Určovanie podmienok úprav komunikácií po haváriách
inžinierskych sietí
Určovanie trvalého alebo prenosného dopravného značenia
Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie
Informovanie o dani z nehnuteľností
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľností
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Okruh ŽS
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie

Názov ŽS
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
Daň za psa
Daň za psa
Daň za psa
Daň za psa
Daň za psa
Daň za psa
Daň za ubytovanie

Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie

Daň za ubytovanie
Daň za ubytovanie
Daň za ubytovanie
Daň za ubytovanie
Daň za ubytovanie
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
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
Poplatky za verejné služby
Kultúra národnostných menšín a
znevýhodnených skupín
Kultúrne aktivity
Kultúrne aktivity
Podpora kultúry
Demokracia
Demokracia
Demokracia
Demokracia

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

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

Služba eGov riešiaca ŽS
Platenie miestnych daní
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok
Vrátenie pomernej časti dane
Platenie miestnych daní
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Podávanie daňového priznania k dani za psa
Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok
Vrátenie pomernej časti dane
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
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok
Vrátenie pomernej časti dane
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
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 pokút, úrokov a sankčných úrokov
Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok
Spracovanie elektronických účtovných dokladov
Vrátenie pomernej časti dane
Poskytovanie nenávratných dotácií
Informovanie o činnosti obce
Poskytovanie nenávratných dotácií
Poskytovanie nenávratných dotácií
Elektronická úradná tabuľa obce
Pripomienkovanie návrhov nariadení
Vydávanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní nehnuteľnosti
Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými
prostriedkami
Informovanie o verejnom obstarávaní
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám
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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
Podpora podnikania
Podpora podnikania
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
Rodina a vzťahy

Vzdelanie a šport
Vzdelanie a šport
Vzdelanie a šport
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie

Zodpovedné podnikanie

Zodpovedné podnikanie

Životné prostredie

Názov ŽS
Služba eGov riešiaca ŽS
Slobodný prístup k informáciám, prístup k
Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými
odtajneným skutočnostiam, archívy
prostriedkami
Účasť na veciach verejných
Elektronická úradná tabuľa obce
Účasť na veciach verejných
Informovanie o činnosti obce
Účasť na veciach verejných
Oznamovanie strát a nálezov
Účasť na veciach verejných
Pripomienkovanie návrhov nariadení
Účasť na veciach verejných
Zverejňovanie aktualít a informačný servis
Voľby
Informovanie o voľbách a referendách
Voľby
Vydávanie voličského preukazu
Združenia, nadácie, verejnoprospešné
Poskytovanie nenávratných dotácií
organizácie a neinvestičné fondy
Združenia, nadácie, verejnoprospešné
Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci
organizácie a neinvestičné fondy
Dotácie
Poskytovanie nenávratných dotácií
Dotácie
Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci
Iná podpora, slobodný prístup k informáciám,
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k
prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
informáciám
Iná podpora, slobodný prístup k informáciám,
Zverejňovanie aktualít a informačný servis
prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
Iná podpora, slobodný prístup k informáciám,
Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými
prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
prostriedkami
Opatera člena rodiny
Informovanie o sociálnych službách v obci
Opatera člena rodiny
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Pomoc v hmotnej núdzi
Informovanie o sociálnych službách v obci
Pomoc v hmotnej núdzi
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Sociálne služby
Informovanie o sociálnych službách v obci
Sociálne služby
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Úmrtie
Platenie miestnych daní
Úmrtie
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Uzavretie manželstva / rozvod manželstva
Platenie miestnych daní
Uzavretie manželstva / rozvod manželstva
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Zdravotné postihnutie a podpora sociálneho
Informovanie o sociálnych službách v obci
začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím do spoločnosti
Predškolské zariadenia
Informovanie o materských školách v obci
Predškolské zariadenia
Informovanie o základných školách v obci
Šport
Poskytovanie nenávratných dotácií
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 osobitných prevádzkových hodín
Odpadové hospodárstvo
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Povolenia životného prostredia
Povoľovanie výrubu drevín
Povolenia životného prostredia
Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov
Udržateľnosť a ďalšie dimenzie
Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Využívanie a ochrana lesa
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Využívanie a ochrana pôdy
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Využívanie a ochrana vôd
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Odpadové hospodárstvo
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
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Okruh ŽS
Životné prostredie

Názov ŽS
Ochrana ovzdušia

Životné prostredie
Životné prostredie

Ochrana ovzdušia
Ochrana pôdy

Životné prostredie

Ochrana prírody a krajiny

Životné prostredie
Životné prostredie

Ochrana prírody a krajiny
Ochrana vôd

Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie

Poľovníctvo a rybárstvo
Poľovníctvo a rybárstvo
Zvieratá a rastliny

Služba eGov riešiaca ŽS
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Povoľovanie výrubu drevín
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Platenie miestnych daní
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov

eGov služby, ktoré budú výstupom projektu
sluzba_egov_3856

Informovanie o voľbách a referendách

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
34400

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

15480

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39261

Názov služby IS
Informovanie o voľbách a referendách

sluzba_egov_3857

Správca
Považská Bystrica

Elektronická úradná tabuľa obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
1000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

320

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39262
sluzba_is_39314
sluzba_is_39340
sluzba_is_39371

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_3862

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Vydávanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní nehnuteľnosti

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
45

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

45

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39268
sluzba_is_39269

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

sluzba_egov_3864
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0
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Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Súčasný stav
80

Cieľový stav
80

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39271
sluzba_is_39361

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

sluzba_egov_3869

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Informovanie o činnosti obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
60

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

60

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39276

Názov služby IS
Publikovanie informácií o činnosti obce

sluzba_egov_3870

Správca
Považská Bystrica

Informovanie o dani z nehnuteľností

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
30000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

30000

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39277

Názov služby IS
Publikovanie informácií o dani z nehnuteľností

sluzba_egov_3880

Správca
Považská Bystrica

Informovanie o materských školách v obci

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
50

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

50

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39286

Názov služby IS
Publikovanie informácií o materských školách

sluzba_egov_3891

Správca
Považská Bystrica

Informovanie o sociálnych službách v obci

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
500

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

230

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39296

Názov služby IS
Publikovanie informácií o sociálnych službách v obci

sluzba_egov_3897

Správca
Považská Bystrica

Informovanie o územnom pláne

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
385

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

170

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39302

Názov služby IS
Publikovanie informácií o územnom pláne

Správca
Považská Bystrica
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sluzba_egov_3898

Informovanie o verejnom obstarávaní

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
50

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

50

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39303

Názov služby IS
Publikovanie informácií o verejnom obstarávaní

sluzba_egov_3899

Správca
Považská Bystrica

Informovanie o základných školách v obci

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
50

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

50

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39304

Názov služby IS
Publikovanie informácií o základných školách

sluzba_egov_3903

Správca
Považská Bystrica

Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
400

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

180

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39308

Názov služby IS
Publikovanie zmlúv týkajúcich sa nakladania s verejnými
prostriedkami

sluzba_egov_3908

Správca
Považská Bystrica

Zverejňovanie aktualít a informačný servis

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
20

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

20

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39314

Názov služby IS
Publikovanie aktualít a informačný servis

sluzba_egov_3910

Správca
Považská Bystrica

Pripomienkovanie návrhov nariadení

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
5

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39320
sluzba_is_39325
sluzba_is_39333

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

sluzba_egov_3912
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
28

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

28
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Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39323
sluzba_is_39390

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

sluzba_egov_3918

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

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
500

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

230

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39342
sluzba_is_39471
sluzba_is_39574

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
Realizácia platby za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

sluzba_egov_3924

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Poskytovanie nenávratných dotácií

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
80

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

80

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39348
sluzba_is_39523

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

sluzba_egov_3925

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

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

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
60

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39349
sluzba_is_39475

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_3927

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
15

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

15

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39351
sluzba_is_39473

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_3932
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

10

Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Súčasný stav
12

Cieľový stav
12

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39357
sluzba_is_39481

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_3933

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
28

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

28

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39358
sluzba_is_39451

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

sluzba_egov_3938

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Úroveň elektronizácie
3
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
300

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

140

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39363
sluzba_is_39553

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

sluzba_egov_3945

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Podávanie daňového priznania k dani za psa

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
150

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

70

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39372
sluzba_is_39474
sluzba_is_39573

Názov služby IS
Podanie daňového priznania k dani za psa
Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti
zaplatiť daň za psa
Realizácia platby miestnych daní

sluzba_egov_3946

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica

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
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

70

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39373

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

Správca
Považská Bystrica

11

sluzba_egov_3949

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
45

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39376
sluzba_is_39480

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_3950

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
40

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

40

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39382
sluzba_is_39567

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

sluzba_egov_3953

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Predaj nebytových priestorov obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
45

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

45

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39385
sluzba_is_39450

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

sluzba_egov_3955

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
150

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

110

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39387
sluzba_is_39564

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_3956

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

100

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39388
sluzba_is_39507

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

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

12

sluzba_egov_3957

Prenájom nebytových priestorov obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
28

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

28

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39389
sluzba_is_39447

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

sluzba_egov_3959

Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
16

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

16

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39393
sluzba_is_39552
sluzba_is_39575

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

sluzba_egov_3960

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
12

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

12

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39394
sluzba_is_39445

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

sluzba_egov_3961

Poskytovanie opatrovateľskej služby

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
1000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

450

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39395
sluzba_is_39513

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

sluzba_egov_3964

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
226

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

100

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39398
sluzba_is_39476
sluzba_is_39559

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

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica

13

sluzba_egov_3967

Vrátenie pomernej časti dane

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
40

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

40

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39401
sluzba_is_39470

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

sluzba_egov_3971

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Vydávanie voličského preukazu

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
1000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

450

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39405
sluzba_is_39566

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

sluzba_egov_3975

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
12

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

12

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39409
sluzba_is_39472

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

sluzba_egov_3976

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
15

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

15

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39410
sluzba_is_39452

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

sluzba_egov_3983

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Určovanie trvalého alebo prenosného dopravného značenia

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
35

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

35

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39419
sluzba_is_39533

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

sluzba_egov_3985
Úroveň elektronizácie
4

Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny
Úroveň autentifikácie
2

Úroveň notifikácie
0

Platba
0

Verzia
2.0

14

Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Súčasný stav
173

Cieľový stav
80

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39421
sluzba_is_39604

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

sluzba_egov_3986

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
37

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

37

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39422
sluzba_is_39535

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

sluzba_egov_3987

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
2000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

900

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39423
sluzba_is_39600

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

sluzba_egov_3991

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
1553

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

700

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39429
sluzba_is_39477
sluzba_is_39479

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_3992

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
135

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

60

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS

Názov služby IS

Správca

15

sluzba_egov_3993

Povoľovanie výrubu drevín

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
55

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

55

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39435
sluzba_is_39537
sluzba_is_39538

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

sluzba_egov_3996

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Spracovanie elektronických účtovných dokladov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
2106

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

950

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39440
sluzba_is_39457

Názov služby IS
Prijatie elektronických účtovných dokladov
Vystavenie elektronických účtovných dokladov

sluzba_egov_3998

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
0

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

5

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39530
sluzba_is_39534

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

sluzba_egov_3999

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Určovanie podmienok úprav komunikácií po haváriách inžinierskych sietí

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
58

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

58

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39539
sluzba_is_39540

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

sluzba_egov_4000

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

100

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39541
sluzba_is_39542

Názov služby IS
Podanie oznámenia o ukončení prác na rozkopávke v zmysle
podmienok rozhodnutia
Podanie žiadosti o predĺženie rozhodnutia o rozkopávke miestnej
komunikácie

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

16

Kód služby IS
sluzba_is_39543
sluzba_is_39544
sluzba_is_39545

Názov služby IS
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_4002

Platenie miestnych daní

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
19000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Platba
0

Verzia
2.0

8550

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39573
sluzba_is_39579

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

sluzba_egov_4004

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
500

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

230

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39576
sluzba_is_39582

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

sluzba_egov_4005

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
27600

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

12420

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39580

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

sluzba_egov_4006

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
2
Súčasný stav
2

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

50

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39584
sluzba_is_39585

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

sluzba_egov_4009
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Považská Bystrica
Považská Bystrica

Oznamovanie strát a nálezov
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
200

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

90

17

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_39592

Názov služby IS
Vyhlásenie predmetu straty alebo nálezu

Správca
Považská Bystrica

18

Služby IS, ktoré budú výstupom projektu
Kód
Názov služby IS
sluzba_is_39221 Integračná služba prezentačnej vrstvy

Verzia
1.0

ISVS
isvs_5190

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

Používateľ
G2E

sluzba_is_39222 Podpora v navigácii

1.0

isvs_5190

sluzba_is_39223 Sprístupnenie elektronického obsahu z CMS

1.0

isvs_5190

sluzba_is_39224 Sprístupnenie výstupov služby

1.0

isvs_5190

sluzba_is_39225 Výber eGov služby

1.0

isvs_5190

sluzba_is_39227 Podpora e-mailovej komunikácie

1.0

isvs_5191

sluzba_is_39241 Monitorovanie vykonávania procesu

1.0

isvs_5192

sluzba_is_39240 Nasadenie nového procesu

1.0

isvs_5192

sluzba_is_39235 Nastavenie parametrov notifikácií

1.0

isvs_5192

sluzba_is_39244 Poskytnutie informácie o zvolenom spôsobe
1.0
dodania výstupu služby (komunikačnom kanále)
sluzba_is_39242 Správa bežiacich procesov
1.0

isvs_5192

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

G2E

sluzba_is_39233 Správa notifikačných kanálov

1.0

isvs_5192

sluzba_is_39234 Správa notifikačných šablón

1.0

isvs_5192

sluzba_is_39238 Správa rozhodovacích pravidiel pre procesy

1.0

isvs_5192

sluzba_is_39236 Sprístupnenie a synchronizácia údajov s
externým systémom
sluzba_is_39245 Sprístupnenie údajov o spracovaní podania
sluzba_is_39246 Sprístupnenie zoznamu údajov o vykonávaní
podľa definovaných kritérií
sluzba_is_39247 Uzavretie prípadu / podania
sluzba_is_39239 Vyhodnocovanie rozhodovacích pravidiel pre
procesy
sluzba_is_39249 Vytvorenie definičných údajov podania
sluzba_is_39248 Vytvorenie záznamu o vykonávaní podania
sluzba_is_39237 Zasielanie notifikácie o zmenách v
informáciách, stavoch, atribútoch
sluzba_is_39230 Zaslanie notifikácie podľa definovaných kritérií

1.0

isvs_5192

1.0
1.0

isvs_5192
isvs_5192

1.0
1.0

isvs_5192
isvs_5192

G2E
G2E

isvs_5192

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

1.0
1.0
1.0

isvs_5192
isvs_5192
isvs_5192

1.0

isvs_5192

sluzba_is_39251 Zmena atribútov/stavu definičných údajov
podania
sluzba_is_39250 Zmena atribútov/stavu údajov o vykonávaní
podania
sluzba_is_39255 Vytvorenie registratúrneho záznamu
sluzba_is_39256 Zmena atribútov/stavu registratúrneho záznamu
sluzba_is_39259 Podpora výkonu GIS front-office

1.0
1.0

isvs_5192

webová služba

G2E

1.0
1.0
1.0

isvs_5193
isvs_5193
isvs_5194

G2E
G2E
G2E

sluzba_is_39258 Publikovanie GIS údajov a GIS vrstiev

1.0

isvs_5194

sluzba_is_39261 Informovanie o voľbách a referendách

1.0

isvs_5195

sluzba_is_39268 Podanie žiadosti o vyjadreni k vydanie
osvedčenia vyhlásenia o vydržaní

1.0

isvs_5195

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

isvs_5192

G2C, G2B
G2E
G2E
G2E
G2E
G2E
G2E
G2E
G2E

G2E
G2E
G2E
G2E
G2E
G2E

G2E
G2E
G2E
G2E
G2E

G2E
G2C, G2B
G2C, G2B
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Kód
Názov služby IS
Verzia
sluzba_is_39271 Poskytnutie odpovede na žiadosť o informácie 1.0
podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám
sluzba_is_39314 Publikovanie aktualít a informačný servis
1.0

ISVS
isvs_5195

Kanál
webové sídlo, mobilná
aplikácia

Používateľ
G2C, G2B

isvs_5195

G2C, G2B

sluzba_is_39276 Publikovanie informácií o činnosti obce

1.0

isvs_5195

sluzba_is_39277 Publikovanie informácií o dani z nehnuteľností

1.0

isvs_5195

sluzba_is_39286 Publikovanie informácií o materských školách

1.0

isvs_5195

sluzba_is_39296 Publikovanie informácií o sociálnych službách
v obci
sluzba_is_39302 Publikovanie informácií o územnom pláne

1.0

isvs_5195

1.0

isvs_5195

sluzba_is_39303 Publikovanie informácií o verejnom obstarávaní 1.0

isvs_5195

sluzba_is_39304 Publikovanie informácií o základných školách

1.0

isvs_5195

sluzba_is_39309 Sprístupnenie informačného záznamu
sluzba_is_39269 Vydanie vyjadrenia k osvedčeniu vyhlásenia o
vydržaní
sluzba_is_39312 Vytvorenie informačného záznamu
sluzba_is_39262 Zverejnenie správ na elektronickej úradnej
tabuli
sluzba_is_39315 Vytvorenie elektronického obsahu v CMS
sluzba_is_39316 Zmena atribútov/stavu elektronického obsahu
v CMS
sluzba_is_39325 Podanie pripomienky k návrhu nariadenia
sluzba_is_39320 Upovedomenie o (ne)akceptovaní
pripomienky k návrhu nariadenia
sluzba_is_39340 Upovedomenie o zverejnení oznámenia na
úradnej tabuli obce
sluzba_is_39323 Vydanie povolenia o osobitných
prevádzkových hodinách
sluzba_is_39332 Vytvorenie pripomienky
sluzba_is_39333 Zverejnenie nariadení
sluzba_is_39433 Overenie úplnosti a správnosti formulára

1.0
1.0

isvs_5195
isvs_5195

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

1.0
1.0

isvs_5195
isvs_5195

G2E
G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_5196
isvs_5196

webová služba
webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo
webové sídlo

1.0
1.0

isvs_5197
isvs_5197

webové sídlo
e-mail, webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

1.0

isvs_5197

e-mail, webové sídlo,
mobilná aplikácia

G2C, G2B

1.0

isvs_5197

1.0
1.0
1.0

isvs_5197
isvs_5197
isvs_5198

sluzba_is_39429 Podanie daňového priznania k dani z
nehnuteľností
sluzba_is_39409 Podanie daňového priznania k dani za
nevýherné hracie prístroje
sluzba_is_39351 Podanie daňového priznania k dani za
predajné automaty
sluzba_is_39372 Podanie daňového priznania k dani za psa
sluzba_is_39421 Podanie ohlásenia času predaja alebo jeho
zmeny
sluzba_is_39423 Podanie ohlásenia poruchy verejného
osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
sluzba_is_39342 Podanie ohlásenia vzniku, zániku alebo
zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
sluzba_is_39430 Podanie oznámenia o malom zdroji
znečisťovania ovzdušia
sluzba_is_39376 Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo
zmene daňovej povinnosti k dani z
nehnuteľností

1.0

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

G2E
G2E

G2C, G2B
G2E
G2C, G2B
G2E

isvs_5198

webová služba
webová služba
webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2B

1.0
1.0

isvs_5198
isvs_5198

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

1.0

isvs_5198

G2C

1.0

isvs_5198

webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2C, G2B

G2C, G2B

G2C, G2B
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Kód
Názov služby IS
sluzba_is_39349 Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo
zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
sluzba_is_39373 Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo
zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie
verejného priestranstva
sluzba_is_39357 Podanie žiadosti o odklade platenia dane
alebo platenia dane v splátkach
sluzba_is_39358 Podanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľností
vo vlastníctve obce
sluzba_is_39361 Podanie žiadosti o poskytnutie informácie
sluzba_is_39348 Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratnej
dotácie
sluzba_is_39382 Podanie žiadosti o potvrdenie výšky
pohľadávok voči obci
sluzba_is_39422 Podanie žiadosti o povolenia na zvláštne
užívanie miestnej komunikácie
sluzba_is_39398 Podanie žiadosti o povolenie na užívanie
verejného priestranstva
sluzba_is_39390 Podanie žiadosti o povolenie osobitných
prevádzkových hodín
sluzba_is_39419 Podanie žiadosti o povolenie umiestnenia
dopravného značenia
sluzba_is_39385 Podanie žiadosti o predaj nebytových
priestorov obce
sluzba_is_39389 Podanie žiadosti o prenájom nebytových
priestorov v majetku obce
sluzba_is_39394 Podanie žiadosti o prenájom ostatného
nehnuteľného majetku obce
sluzba_is_39363 Podanie žiadosti o pridelenie, výmenu a
doplnenie nádoby na vývoz komunálneho
odpadu
sluzba_is_39393 Podanie žiadosti o udelenie individuálnej
licencie
sluzba_is_39388 Podanie žiadosti o úľavu alebo odpustenie
daňového nedoplatku
sluzba_is_39395 Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní opatrovateľskej služby
sluzba_is_39401 Podanie žiadosti o vrátenie pomernej časti dane
sluzba_is_39435 Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub
drevín
sluzba_is_39405 Podanie žiadosti o vydanie voličského preukazu
sluzba_is_39410 Podanie žiadosti o zriadenie vecného
bremena na majetok obce
sluzba_is_39371 Podanie žiadosti o zverejnenie oznámenia na
úradnej tabuli obce
sluzba_is_39387 Podanie žiadosti stavebníka o určenie
súpisného čísla a orientačného čísla
sluzba_is_39434 Predvyplnenie formulára

Verzia
1.0

ISVS
isvs_5198

Kanál
webové sídlo

Používateľ
G2C, G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_5198
isvs_5198

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo

G2C

1.0
1.0

isvs_5198
isvs_5198

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_5198
isvs_5198

webové sídlo
webové sídlo

G2C
G2C, G2B

1.0

isvs_5198

G2C, G2B

1.0

isvs_5198

webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo

1.0

isvs_5198

G2E

sluzba_is_39440 Prijatie elektronických účtovných dokladov
sluzba_is_39445 Vydanie nájomnej zmluvy pre ostatný
nehnuteľný majetok obce
sluzba_is_39447 Vydanie zmluvy o nájme nebytového priestoru
v majetku obce
sluzba_is_39450 Vydanie zmluvy o prevode nebytového
priestoru na žiadateľa
sluzba_is_39451 Vydanie zmluvy o prevode nehnuteľného
majetku na žiadateľa

1.0
1.0

isvs_5199
isvs_5199

1.0

isvs_5199

1.0

isvs_5199

1.0

isvs_5199

webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo
e-mail, pošta, webové
sídlo
e-mail, pošta, webové
sídlo
e-mail, pošta, webové
sídlo
e-mail, pošta, webové
sídlo

G2C, G2B

G2C, G2B
G2C, G2B
G2C, G2B
G2C
G2C, G2B
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Kód
Názov služby IS
sluzba_is_39452 Vydanie zmluvy o zriadení vecného bremena

Verzia
1.0

ISVS
isvs_5199

sluzba_is_39457
sluzba_is_39459
sluzba_is_39462
sluzba_is_39460
sluzba_is_39461

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

sluzba_is_39463
sluzba_is_39464
sluzba_is_39470
sluzba_is_39471

sluzba_is_39472

sluzba_is_39473
sluzba_is_39474
sluzba_is_39475
sluzba_is_39476
sluzba_is_39477
sluzba_is_39479
sluzba_is_39480

sluzba_is_39481

sluzba_is_39467
sluzba_is_39469
sluzba_is_39486
sluzba_is_39487
sluzba_is_39488
sluzba_is_39489
sluzba_is_39490
sluzba_is_39491
sluzba_is_39492
sluzba_is_39493
sluzba_is_39494
sluzba_is_39495
sluzba_is_39501
sluzba_is_39502
sluzba_is_39507

Vystavenie elektronických účtovných dokladov
Správa životného cyklu dokumentu
Sprístupnenie dokumentov podania z archívu
Sprístupnenie dokumentu
Sprístupnenie zoznamu dokumentov podľa
definovaných kritérií
Vytvorenie dokumentu
Zmena atribútov/stavu dokumentu
Upovedomenie o vrátení pomernej časti dane
Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia
o povinnosti zaplatiť daň za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia
o povinnosti zaplatiť daň za nevýherné hracie
prístroje
Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia
o povinnosti zaplatiť daň za predajné automaty
Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia
o povinnosti zaplatiť daň za psa
Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia
o povinnosti zaplatiť daň za ubytovanie
Vydanie platobného výmeru k dani za
užívanie verejného priestranstva
Vydanie platobného výmeru za daň z
nehnuteľností
Vydanie potvrdenia o podaní daňového
priznania k dani z nehnuteľnosti
Vydanie potvrdenia o podaní oznámenia o
vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľnosti
Vydanie rozhodnutia o odklade platenia dane
alebo vydanie rozhodnutia o platení dane v
splátkach
Vytvorenie záznamu dane/poplatku
Vytvorenie záznamu o platbe
Sprístupnenie záznamu o obyvateľovi
Sprístupnenie zoznamu záznamov o
obyvateľoch
Vytvorenie záznamu o obyvateľovi
Zmena atribútov / stavu záznamu obyvateľa
Sprístupnenie záznamu o adrese, resp.
nehnuteľnosti
Sprístupnenie zoznamu záznamov o adresách
alebo nehnuteľnostiach
Vytvorenie záznamu o adrese, resp.
nehnuteľnosti
Zmena atribútov / stavu adresy, resp.
nehnuteľnosti
Sprístupnenie záznamu právnickej osoby
Sprístupnenie zoznamu záznamov právnickej
osoby
Sprístupnenie záznamu registrácie
Sprístupnenie zoznamu záznamov registrácií
podľa definovaných kritérií
Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy alebo
odpustení daňového nedoplatku

Používateľ
G2C, G2B

isvs_5201
isvs_5203
isvs_5203
isvs_5203
isvs_5203

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

1.0
1.0
1.0
1.0

isvs_5203
isvs_5203
isvs_5204
isvs_5204

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

G2E
G2E
G2C, G2B
G2C, G2B

1.0

isvs_5204

e-mail, webové sídlo

G2B

1.0

isvs_5204

e-mail, webové sídlo

G2B

1.0

isvs_5204

1.0

isvs_5204

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5204

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5204

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5204

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5204

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5204

e-mail, webové sídlo

G2B

1.0
1.0
1.0
1.0

isvs_5204
isvs_5204
isvs_5205
isvs_5205

webová služba
webová služba
webová služba
webová služba

G2G
G2E
G2E
G2E

1.0
1.0
1.0

isvs_5205
isvs_5205
isvs_5206

webová služba
webová služba
webová služba

G2E
G2E
G2E

1.0

isvs_5206

webová služba

G2E

1.0

isvs_5206

webová služba

G2E

1.0

isvs_5206

webová služba

G2E

1.0
1.0

isvs_5207
isvs_5207

webová služba
webová služba

G2E
G2E

1.0
1.0

isvs_5208
isvs_5208

webová služba
webová služba

G2E
G2E

1.0

isvs_5208

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

G2C, G2B
G2E
G2E
G2E
G2E
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Kód
Názov služby IS
Verzia
sluzba_is_39513 Vydanie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej 1.0
služby
sluzba_is_39523 Vydanie rozhodnutia o udelení nenávratnej
1.0
dotácie
sluzba_is_39538 Informovanie o začatí výrubu
1.0
sluzba_is_39543 Podanie oznámenia o neuskutočnení a
1.0
ďalšom nerealizovaní rozkopávky
sluzba_is_39539 Podanie oznámenia o rozkopávke pri oprave
1.0
havárie na IS
sluzba_is_39541 Podanie oznámenia o ukončení prác na
1.0
rozkopávke v zmysle podmienok rozhodnutia
sluzba_is_39542 Podanie žiadosti o predĺženie rozhodnutia o
1.0
rozkopávke miestnej komunikácie
sluzba_is_39530 Podanie žiadosti o vydanie stanoviska obce k 1.0
schválenie chovu nebezpečných živočíchov
sluzba_is_39552 Vydanie individuálnej licencie na
1.0
prevádzkovanie hazardných hier
sluzba_is_39553 Vydanie potvrdenia o poskytnutí zbernej
1.0
nádoby pre odpad a separovaný odpad
sluzba_is_39559 Vydanie povolenia na užívanie alebo zabratie 1.0
verejného priestranstva
sluzba_is_39540 Vydanie rozhodnutia a dodatočnom povolení
1.0
rozkopávky
sluzba_is_39537 Vydanie rozhodnutia k výrubu drevín
1.0
sluzba_is_39535 Vydanie rozhodnutia o povolení na zvláštne
1.0
užívanie miestnej komunikácie
sluzba_is_39533 Vydanie rozhodnutia o povolení umiestnennia 1.0
dopravného značenia
sluzba_is_39564 Vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo
1.0
zrušení súpisného čísla alebo orientačného
čísla budove
sluzba_is_39534 Vydanie stanoviska k chovu nebezpečných
1.0
živočíchov
sluzba_is_39566 Vydanie voličského preukazu
1.0

ISVS
isvs_5208

Používateľ
G2C

isvs_5209

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

isvs_5210
isvs_5210

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

isvs_5210

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5210

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5210

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5210

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5210

e-mail, webové sídlo

G2B

isvs_5210

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5210

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5210

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5210
isvs_5210

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

isvs_5210

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5210

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5210

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5210

G2C

isvs_5210

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

sluzba_is_39567 Vydanie výpisu pohľadávok voči obci

1.0

isvs_5210

sluzba_is_39545 Vydanie výzvy na upravenie povrchu
1.0
rozkopávky
sluzba_is_39544 Vydanie výzvy na vyjadrenie sa k ďalšiemu
1.0
postupu vo veci rozkopania miestnej
komunikácie
sluzba_is_39570 Prezentácia interného reportu z existujúcich dát 1.0

isvs_5210

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5211

webové sídlo, mobilná
G2E
aplikácia, webová služba
webové sídlo
G2C, G2B
webové sídlo
G2C, G2B

sluzba_is_39573 Realizácia platby miestnych daní
sluzba_is_39575 Realizácia platby ostatných poplatkov
sluzba_is_39576 Realizácia platby pokút, úrokov a sankčných
úrokov
sluzba_is_39574 Realizácia platby za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
sluzba_is_39577 Sprístupnenie záznamu o platbe
sluzba_is_39578 Sprístupnenie zoznamu o platbách
sluzba_is_39579 Vydanie potvrdenia o zaplatení dane
sluzba_is_39580 Vydanie potvrdenia o zaplatení miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
sluzba_is_39582 Vydanie potvrdenia o zaplatení pokuty, úroku
alebo sankčného úroku
sluzba_is_39583 Zmena atribútov/stavu záznamu o platbe

1.0
1.0
1.0

isvs_5212
isvs_5212
isvs_5212

1.0

isvs_5212

webové sídlo

G2C, G2B

1.0
1.0
1.0
1.0

isvs_5212
isvs_5212
isvs_5212
isvs_5212

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

G2E
G2E
G2C, G2B
G2C, G2B

1.0

isvs_5212

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5212

webová služba

G2E

G2C, G2B

G2C, G2B
G2C, G2B
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Kód
Názov služby IS
sluzba_is_39600 Informovanie o odstránení poruchy verejného
osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
sluzba_is_39584 Podanie ohlásenia nelegálnej skládky

Verzia
1.0

ISVS
isvs_5213

Používateľ
G2C

isvs_5213

Kanál
e-mail, webové sídlo,
mobilná aplikácia
webové sídlo, mobilná
aplikácia
e-mail, webové sídlo

1.0

isvs_5213

sluzba_is_39604 Vydanie potvrdenia a prijatí otváracích hodín
prevádzkarne alebo ich zmeny, zaevidovanie
sluzba_is_39589 Vydanie rozhodnutia o ročnom poplatku za
malý zdroj znečisťovania ovzdušia
sluzba_is_39592 Vyhlásenie predmetu straty alebo nálezu

1.0
1.0

isvs_5213

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5213

sluzba_is_39585 Vystavenie výzvy na odstránenie skládky

1.0

isvs_5213

sluzba_is_39610 Podpora správy používateľov

1.0

isvs_5214

e-mail, webové sídlo,
G2C
mobilná aplikácia
webové sídlo, mobilná
G2C, G2B
aplikácia
webové sídlo, mobilná
G2E
aplikácia, webová služba

G2C, G2B
G2B
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Zoznam prevádzkovaných eGov služieb
Kód
sluzba_egov_3857
sluzba_egov_3869
sluzba_egov_3870
sluzba_egov_3880
sluzba_egov_3891
sluzba_egov_3897
sluzba_egov_3898
sluzba_egov_3856
sluzba_egov_3899
sluzba_egov_4006
sluzba_egov_4000
sluzba_egov_3987
sluzba_egov_3918
sluzba_egov_3992
sluzba_egov_3949
sluzba_egov_3925
sluzba_egov_3946
sluzba_egov_3985
sluzba_egov_4009
sluzba_egov_4005
sluzba_egov_4002
sluzba_egov_3991
sluzba_egov_3975
sluzba_egov_3927
sluzba_egov_3945
sluzba_egov_3864
sluzba_egov_3924
sluzba_egov_3961
sluzba_egov_3956
sluzba_egov_3950
sluzba_egov_3932
sluzba_egov_3912
sluzba_egov_3964
sluzba_egov_3993
sluzba_egov_3953
sluzba_egov_3933
sluzba_egov_3957
sluzba_egov_3960
sluzba_egov_3938
sluzba_egov_3910
sluzba_egov_3996
sluzba_egov_3959
sluzba_egov_3999
sluzba_egov_3983
sluzba_egov_3955
sluzba_egov_3967
sluzba_egov_3862
sluzba_egov_3986
sluzba_egov_3998
sluzba_egov_3971
sluzba_egov_3976
sluzba_egov_3908
sluzba_egov_3903

Názov
Elektronická úradná tabuľa obce
Informovanie o činnosti obce
Informovanie o dani z nehnuteľností
Informovanie o materských školách v obci
Informovanie o sociálnych službách v obci
Informovanie o územnom pláne
Informovanie o verejnom obstarávaní
Informovanie o voľbách a referendách
Informovanie o základných školách v obci
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku
na odstránenie odpadu.
Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií
Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
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
Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny
Oznamovanie strát a nálezov
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 nevýherné hracie prístroje
Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty
Podávanie daňového priznania k dani za psa
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Poskytovanie nenávratných dotácií
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok
Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva
Povoľovanie výrubu drevín
Predaj nebytových priestorov obce
Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce
Prenájom nebytových priestorov obce
Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Pripomienkovanie návrhov nariadení
Spracovanie elektronických účtovných dokladov
Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov
Určovanie podmienok úprav komunikácií po haváriách inžinierskych sietí
Určovanie trvalého alebo prenosného dopravného značenia
Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
Vrátenie pomernej časti dane
Vydávanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní nehnuteľnosti
Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie
Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov
Vydávanie voličského preukazu
Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce
Zverejňovanie aktualít a informačný servis
Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami

Verzia
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

25

Zoznam prevádzkovaných služieb IS
Kód
sluzba_is_39308

Názov
Publikovanie zmlúv týkajúcich sa nakladania s verejnými prostriedkami

Verzia ISVS
1.0
isvs_5195
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