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Evidenčné číslo koncepcie
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Návrh koncepcie rozvoja ISVS
1. Identifikácia povinnej osoby
Názov:
Banská Bystrica
PSČ:
Sídlo povinnej osoby (obec, mesto):
97539
Banská Bystrica

Webové sídlo:
www.banskabystrica.sk
Ulica:
Ulica československej armády

IČO:
313271
Číslo:
26

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

Priezvisko:
Slaný
E-mail:
slany@misbb.sk

Titul za menom:

Telefón:
0917505900
Dátum vypracovania:
22.07.2013

Priezvisko:
Gogola
E-mail:
gogola@misbb.sk

Titul za menom:

Telefón:
0917505900
Dátum schválenia:

3. Predkladateľ návrhu koncepcie
Titul:
Mgr.
Funkcia:
primátor

Meno:
Peter

Podpis:
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Projekt - Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica
Kód
projekt_55

Výdavky na celý projekt v tis. EUR
2646,75

Ročné prevádzkové náklady projektu v tis. EUR
45,00

Predpokladaný termín ukončenia projektu
28.02.2015

Informačné systémy rozvíjané týmto projektom
Kód
isvs_4982

Názov IS
Portál/Mobilná aplikácia

Prevádzkovateľ
Banská Bystrica

isvs_4983
isvs_4984

Elektronická podateľňa
Integračný a procesný modul (BPM)

Banská Bystrica
Banská Bystrica

isvs_4985

Modul správa registratúry

Banská Bystrica

isvs_4986
isvs_4987
isvs_4988

Modul GIS
Modul informovanie a poradenstvo
CMS - Systém pre správu obsahu

Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

isvs_4989
isvs_4990

Modul eDemokracia
Elektronické formuláre

Banská Bystrica
Banská Bystrica

isvs_4991

Modul Majetok a prenajímanie

Banská Bystrica

isvs_4992
isvs_4993

Modul zastupiteľstvo
Modul Účtovníctvo

Banská Bystrica
Banská Bystrica

isvs_4994

Modul Rozpočet a financie

Banská Bystrica

isvs_4995

DMS - Systém pre správu dokumentov

Banská Bystrica

isvs_4996

Modul dane a poplatky

Banská Bystrica

isvs_4997

Lokálne registre - Register obyvateľov

Banská Bystrica

isvs_4998

Lokálne registre - Register adries a nehnuteľností

Banská Bystrica

isvs_4999

Lokálne registre - Register právnických osôb

Banská Bystrica

isvs_5000
isvs_5001
isvs_5002
isvs_5003

Modul Registrovanie
Modul Dotácia a príspevky
Modul licencovanie a povoľovanie
Interný reporting

Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

isvs_5004
isvs_5005
isvs_5006

Modul Platby
Modul Ohlasovanie, sťažnosti a notifikácie
IAM

Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

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

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

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
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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

Názov ŽS
Miestne dane a poplatky

Služba eGov riešiaca ŽS
Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Miestne dane a poplatky

Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v
historickej časti mesta
Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Informovanie o odpadovom hospodárstve

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

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
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v
historickej časti mesta
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

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
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie

Názov ŽS
Rozširovanie podnikania

Služba eGov riešiaca ŽS
Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny

Rozširovanie podnikania

Poskytovanie návratných dotácií

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

Rozširovanie podnikania

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

Bytová politika
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti

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

Kataster nehnuteľností

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

Predaj bytových priestorov obce
Predaj hnuteľného majetku obce
Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce
Prideľovanie bytu osobitného určenia alebo bytu v dome
osobitného určenia
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
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Okruh ŽS
Bývanie

Názov ŽS
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
Bývanie
Bývanie

Prechodný pobyt
Prechodný pobyt
Prechodný pobyt
Prechodný pobyt
Prechodný pobyt
Prechodný pobyt
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
Bývanie

Prechodný pobyt
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

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

Služba eGov riešiaca ŽS
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
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
Vydávanie parkovacej karty
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
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Okruh ŽS
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie

Názov ŽS
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
Bývanie
Doprava
Doprava
Doprava

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

Doprava

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
Doprava
Financie
Financie

Cestná doprava a parkovanie
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

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

Služba eGov riešiaca ŽS
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
Vydávanie parkovacej karty
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
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 parkovacej karty
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
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Okruh ŽS
Financie

Názov ŽS
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

Financie

Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Financie
Kultúra
Kultúra

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v
historickej časti mesta
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v
historickej časti mesta
Dotácie
Dotácie
Dotácie
Dotácie
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
Poplatky za verejné služby
Poplatky za verejné služby
Poplatky za verejné služby
Cirkev a náboženské spoločnosti
Kultúra národnostných menšín a
znevýhodnených skupín

Služba eGov riešiaca ŽS
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
Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v
historickej časti mesta
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v
historickej časti mesta
Platenie miestnych daní
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej
služby
Poskytovanie návratných dotácií
Poskytovanie nenávratných dotácií
Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci
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 návratných dotácií
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Okruh ŽS
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Občan a štát
Občan a štát
Občan a štát

Názov ŽS
Kultúra národnostných menšín a
znevýhodnených skupín
Kultúrne aktivity
Kultúrne aktivity
Kultúrne aktivity
Kultúrne aktivity
Kultúrne aktivity
Pamiatky a zbierky múzeí a galérií
Pamiatky a zbierky múzeí a galérií
Podpora kultúry
Podpora kultúry
Demokracia
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
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
Občan a štát

Právna ochrana
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
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
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
Účasť na veciach verejných

Občan a štát

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

Služba eGov riešiaca ŽS
Poskytovanie nenávratných dotácií
Informovanie o činnosti obce
Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia
Poskytovanie návratných dotácií
Poskytovanie nenávratných dotácií
Povoľovanie ohňostrojových prác
Informovanie o pamätihodnostiach obce
Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce
Poskytovanie návratných dotácií
Poskytovanie nenávratných dotácií
Diskusné fórum obce
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
Vydávanie rozhodnutia v susedských sporoch
Informovanie o hospodárení obce a organizácii v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Informovanie o verejnom obstarávaní
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám
Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a
registratúrnym záznamom
Pripomienkovanie investičného zámeru obce
Publikovanie zoznamu neplatičov
Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat
Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými
prostriedkami
Ohlasovanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka
Diskusné fórum obce
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
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Okruh ŽS
Občan a štát

Názov ŽS
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

Obrana a bezpečnosť
Obrana a bezpečnosť

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
Združenia, nadácie, verejnoprospešné
organizácie a neinvestičné fondy
Civilná ochrana
Civilná ochrana

Obrana a bezpečnosť
Obrana a bezpečnosť
Podpora podnikania

Mestská polícia
Požiar, povodeň a iné nebezpečenstvo
Dotácie

Podpora podnikania
Podpora podnikania
Podpora podnikania
Podpora podnikania

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

Dotácie
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
Iná podpora, slobodný prístup k informáciám,
prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
Narodenie
Opatera člena rodiny
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

Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny

Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy

Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny

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

Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny

Občan a štát
Občan a štát

Podpora podnikania
Podpora podnikania
Podpora podnikania

Služba eGov riešiaca ŽS
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 návratných dotácií
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 finančného príspevku na prevádzku sociálnej
služby
Poskytovanie návratných dotácií
Poskytovanie nenávratných dotácií
Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám
Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a
registratúrnym záznamom
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 prevádzku sociálnej
služby
Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Poskytovanie odľahčovacej služby
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Poskytovanie prepravnej služby
Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie
potreby pomoci
Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári
Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach
sociálnej služby
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
Poskytovanie stravovania v jedálni
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
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Okruh ŽS
Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy

Názov ŽS
Opatera člena rodiny
Opatera člena rodiny

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

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

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

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

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

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

Rodina a vzťahy
Rodina a vzťahy

Sociálne služby
Sociálne služby

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

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

Úmrtie
Úmrtie
Úmrtie
Úmrtie
Úmrtie

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

Úmrtie
Uzavretie manželstva / rozvod manželstva
Uzavretie manželstva / rozvod manželstva
Uzavretie manželstva / rozvod manželstva
Uzavretie manželstva / rozvod manželstva

Služba eGov riešiaca ŽS
Požičiavanie zdravotných pomôcok
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 prevádzku sociálnej
služby
Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Poskytovanie odľahčovacej služby
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Poskytovanie prepravnej služby
Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie
potreby pomoci
Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári
Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach
sociálnej služby
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
Poskytovanie stravovania v jedálni
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Požičiavanie zdravotných pomôcok
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 prevádzku sociálnej
služby
Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Poskytovanie odľahčovacej služby
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Poskytovanie prepravnej služby
Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie
potreby pomoci
Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári
Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach
sociálnej služby
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
Poskytovanie stravovania v jedálni
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Požičiavanie zdravotných pomôcok
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
Poskytovanie chladiarenského boxu na dočasné uloženie
zomrelého
Prenájom hrobového miesta
Organizovanie občianskeho svadobného obradu
Platenie miestnych daní
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana
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Okruh ŽS
Rodina a vzťahy

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

Názov ŽS
Zdravotné postihnutie a podpora sociálneho
začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím do spoločnosti
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
Vzdelanie a šport
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania

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

Začatie podnikania

Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania

Začatie podnikania
Začatie podnikania

Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania

Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania
Začatie podnikania

Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania

Začatie podnikania
Začatie podnikania
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie

Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania
Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania
Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo

Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie

Povolenia životného prostredia
Povolenia životného prostredia
Povolenia životného prostredia
Povolenia životného prostredia

Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie

Udržateľnosť a ďalšie dimenzie
Využívanie a ochrana lesa
Využívanie a ochrana lesa

Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie

Využívanie a ochrana pôdy
Využívanie a ochrana pôdy

Rodina a vzťahy

Služba eGov riešiaca ŽS
Informovanie o sociálnych službách v obci

Požičiavanie zdravotných pomôcok

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 návratných dotácií
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
Informovanie o dani za predajné automaty
Informovanie o dani za ubytovanie
Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani za ubytovanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v
historickej časti mesta
Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny
Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie
prístroje
Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty
Povoľovanie ambulantného predaja
Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín
Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste
Povoľovanie realizácie podnikateľského plánu na území obce
Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny
Informovanie o odpadovom hospodárstve
Informovanie o životnom prostredí
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Pripomienkovanie programu odpadového hospodárstva obce
Vydávanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na
zneškodňovanie/uskladnenie odpadu
Povoľovanie výrubu drevín
Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny vo verejnej zeleni
Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov
Vydávanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na
zneškodňovanie/uskladnenie odpadu
Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Informovanie o životnom prostredí
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Informovanie o životnom prostredí
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
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Okruh ŽS
Zodpovedné podnikanie
Zodpovedné podnikanie

Názov ŽS
Využívanie a ochrana vôd
Využívanie a ochrana vôd

Zodpovedné podnikanie

Využívanie a ochrana vôd

Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie

Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo

Životné prostredie
Životné prostredie

Ochrana ovzdušia
Ochrana ovzdušia

Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie

Ochrana ovzdušia
Ochrana pôdy
Ochrana pôdy

Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie

Ochrana pôdy
Ochrana prírody a krajiny
Ochrana prírody a krajiny

Životné prostredie

Ochrana prírody a krajiny

Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie
Životné prostredie

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
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
Informovanie o odpadovom hospodárstve
Informovanie o životnom prostredí
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Pripomienkovanie programu odpadového hospodárstva obce
Vydávanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na
zneškodňovanie/uskladnenie odpadu
Informovanie o životnom prostredí
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Informovanie o životnom prostredí
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku
Informovanie o životnom prostredí
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.
Ohlasovanie realizácie rozsiahlych postrekov
poľnohospodárskych plodín
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_2778

Informovanie o voľbách a referendách

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
67263

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
33990

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36526

Názov služby IS
Informovanie o voľbách a referendách

sluzba_egov_2779
Úroveň elektronizácie
4

Správca
Banská Bystrica

Elektronická úradná tabuľa obce
Úroveň autentifikácie
1

Úroveň notifikácie
0

Platba
0

Verzia
2.0
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Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Súčasný stav
50000

Cieľový stav
50000

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36527
sluzba_is_36579
sluzba_is_36605
sluzba_is_36636

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_2780

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36528

Názov služby IS
Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat

sluzba_egov_2781

Správca
Banská Bystrica

Publikovanie zoznamu neplatičov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36529

Názov služby IS
Publikovanie zoznamu neplatičov

sluzba_egov_2782

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o hospodárení obce a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36530

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

sluzba_egov_2783

Správca
Banská Bystrica

Vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
5

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

4

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36531
sluzba_is_36532

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_2784
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Vydávanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní nehnuteľnosti
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
80

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

60
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Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36533
sluzba_is_36534

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

sluzba_egov_2785

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
7850

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

4640

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36535
sluzba_is_36678

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

sluzba_egov_2786

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
299

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

130

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36536
sluzba_is_36626

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

sluzba_egov_2787

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Informovanie o centrách voľného času

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36537

Názov služby IS
Publikovanie informácií o centrách voľného času

sluzba_egov_2788

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o cestovnom ruchu

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36538

Názov služby IS
Publikovanie informácií o cestovnom ruchu

sluzba_egov_2789

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o cintorínoch obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
750

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
330

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36539

Názov služby IS
Publikovanie informácií o cintorínoch obce

Správca
Banská Bystrica
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sluzba_egov_2790

Informovanie verejnosti o civilnej ochrane

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36540

Názov služby IS
Publikovanie informácií o civilnej ochrane

sluzba_egov_2791

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o činnosti obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
1115

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
730

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36541

Názov služby IS
Publikovanie informácií o činnosti obce

sluzba_egov_2792

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o dani z nehnuteľností

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
7020

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
4720

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36542

Názov služby IS
Publikovanie informácií o dani z nehnuteľností

sluzba_egov_2793

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36543

Názov služby IS
Publikovanie informácií o dani za nevýherné hracie prístroje

sluzba_egov_2794

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o dani za predajné automaty

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36544

Názov služby IS
Publikovanie informácií o dani za predajné automaty

sluzba_egov_2795

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o dani za psa

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36545

Názov služby IS
Publikovanie informácií o dani za psa

sluzba_egov_2796
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o dani za ubytovanie
Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0
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Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36546

Názov služby IS
Publikovanie informácií o dani za ubytovanie

sluzba_egov_2797

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36547

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

sluzba_egov_2798

Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36548

Názov služby IS
Publikovanie informácií o dani za vjazd a zotrvanie motorového
vozidla v historickej časti mesta

sluzba_egov_2799

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o jazykových školách v obci

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36549

Názov služby IS
Publikovanie informácií o jazykových školách

sluzba_egov_2800

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
469

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
320

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36550

Názov služby IS
Publikovanie informácií o komunitnom pláne sociálnych služieb
obce

sluzba_egov_2801

Správca
Banská Bystrica

Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
14

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

10

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36550
sluzba_is_36587
sluzba_is_36644

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_2802
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Informovanie o materských školách v obci
Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

16

Frekvencie
Návštevníci

Súčasný stav
50020

Cieľový stav
35020

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36551

Názov služby IS
Publikovanie informácií o materských školách

sluzba_egov_2803

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o mestskej autobusovej doprave

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
257

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
180

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36552

Názov služby IS
Publikovanie informácií o mestskej autobusovej doprave

sluzba_egov_2804

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36553

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

sluzba_egov_2805

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o náboženských inštitúciách obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36554

Názov služby IS
Publikovanie informácií o náboženských inštitúciách obce

sluzba_egov_2806

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o mestskej polícii

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
12

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
8

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36555

Názov služby IS
Publikovanie informácií o mestskej polícii

sluzba_egov_2807

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o odpadovom hospodárstve

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36556

Názov služby IS
Publikovanie informácií o odpadovom hospodárstve

sluzba_egov_2808
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Banská Bystrica

Pripomienkovanie programu odpadového hospodárstva obce
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
40

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

20

17

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36556
sluzba_is_36582
sluzba_is_36583

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

sluzba_egov_2809

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Informovanie o pamätihodnostiach obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36557

Názov služby IS
Publikovanie informácií o pamätihodnostiach obce

sluzba_egov_2810

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36558

Názov služby IS
Publikovanie informácií o pamiatkovom fonde na území obce

sluzba_egov_2811

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o požiarnom poriadku obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36559

Názov služby IS
Publikovanie informácií o požiarnom poriadku obce

sluzba_egov_2812

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36560

Názov služby IS
Publikovanie informácií o regionálnom rozvoji a jeho podpore

sluzba_egov_2813

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o sociálnych službách v obci

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
35000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36561

Názov služby IS
Publikovanie informácií o sociálnych službách v obci

sluzba_egov_2814
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci
Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

18

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36562

Názov služby IS
Publikovanie informácií o sociálnych zariadeniach v obci

sluzba_egov_2815

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o školských obvodoch

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36563

Názov služby IS
Publikovanie informácií o školských obvodoch

sluzba_egov_2816

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o špeciálnych triedach

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36564

Názov služby IS
Publikovanie informácií o špeciálnych triedach

sluzba_egov_2817

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
112

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
600

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36565

Názov služby IS
Publikovanie informácií o útulkoch a karanténach pre zvieratá

sluzba_egov_2818

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
90

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36566

Názov služby IS
Publikovanie informácií o uzávierke miestnych komunikácií

sluzba_egov_2819

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o územnom pláne

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
3000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
2300

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36567

Názov služby IS
Publikovanie informácií o územnom pláne

sluzba_egov_2820

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o verejnom obstarávaní

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
38

Úroveň notifikácie
1
Cieľový stav
25

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36568

Názov služby IS
Publikovanie informácií o verejnom obstarávaní

Správca
Banská Bystrica

19

sluzba_egov_2821

Informovanie o základných školách v obci

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
35000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36569

Názov služby IS
Publikovanie informácií o základných školách

sluzba_egov_2822

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o základných umeleckých školách

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36570

Názov služby IS
Publikovanie informácií o základných umeleckých školách

sluzba_egov_2823

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o zariadeniach školského stravovania

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
50000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36571

Názov služby IS
Publikovanie informácií o zariadeniach školského stravovania

sluzba_egov_2824

Správca
Banská Bystrica

Informovanie o životnom prostredí

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
618

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
380

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36572

Názov služby IS
Publikovanie informácií o životnom prostredí

sluzba_egov_2825

Správca
Banská Bystrica

Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
30000

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36573

Názov služby IS
Publikovanie zmlúv týkajúcich sa nakladania s verejnými
prostriedkami

sluzba_egov_2826

Správca
Banská Bystrica

Zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
65

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

40

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36576
sluzba_is_36656

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

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

20

sluzba_egov_2827

Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
60

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

40

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36579
sluzba_is_36689
sluzba_is_36866
sluzba_is_36871

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_2828

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
480

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

230

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36579
sluzba_is_36690
sluzba_is_36870

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_2829

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
19

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

10

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36579
sluzba_is_36617
sluzba_is_36872

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_2830

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Zverejňovanie aktualít a informačný servis

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Návštevníci

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
845

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav
530

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36579

Názov služby IS
Publikovanie aktualít a informačný servis

sluzba_egov_2831
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Banská Bystrica

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
6

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

5

21

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36584
sluzba_is_36643

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

sluzba_egov_2832

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Pripomienkovanie návrhov nariadení

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
30

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

20

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36585
sluzba_is_36590
sluzba_is_36598

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

sluzba_egov_2833

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Diskusné fórum obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

50000

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36586
sluzba_is_36696

Názov služby IS
Správca
Publikovanie diskusného príspevku
Banská Bystrica
Podanie diskusného príspevku alebo reakcie na diskusný príspevok Banská Bystrica

sluzba_egov_2834

Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
180

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

100

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36588
sluzba_is_36655

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

sluzba_egov_2835

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Pripomienkovanie investičného zámeru obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

30

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36599

Názov služby IS
Podanie pripomienok k investičnému zámeru obce

sluzba_egov_2836
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Banská Bystrica

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

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

10

22

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36600
sluzba_is_36601

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_2837

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
6

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

6

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36602
sluzba_is_36645

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

sluzba_egov_2838

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

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
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

25

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36603

sluzba_is_36646

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_2839

Správca
Banská Bystrica

Banská Bystrica

Pripomienkovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
35

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

20

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36606
sluzba_is_36642
sluzba_is_36697

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_2840

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská 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
7839

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

1180

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36607
sluzba_is_36736

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
Banská Bystrica
Banská Bystrica

23

Kód služby IS
sluzba_is_36839

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

sluzba_egov_2841

Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
554

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

310

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36608
sluzba_is_36863

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

sluzba_egov_2842

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
360

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

200

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36609
sluzba_is_36864

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

sluzba_egov_2843

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Oznamovanie o konaní dražby

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
12

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

10

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36610
sluzba_is_36862

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

sluzba_egov_2844

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Ohlasovanie realizácie rozsiahlych postrekov poľnohospodárskych plodín

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
8

Úroveň notifikácie
0
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

5

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36611
sluzba_is_36763

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

sluzba_egov_2845
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
30

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

20

24

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36612
sluzba_is_36874

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

sluzba_egov_2846

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Poskytovanie nenávratných dotácií

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

50000

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36613
sluzba_is_36788

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

sluzba_egov_2847

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

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
500

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

250

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36614
sluzba_is_36740

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_2848

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Uvítanie detí do života

Úroveň elektronizácie
3
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
80

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

70

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36615
sluzba_is_36770

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

sluzba_egov_2849

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
7

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

6

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36616
sluzba_is_36738

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_2850
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Vybavovanie sťažností a podnetov
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
2015

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

1220

25

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36618
sluzba_is_36868

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

sluzba_egov_2851

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
760

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

440

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36619
sluzba_is_36765
sluzba_is_36840

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

sluzba_egov_2852

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
105

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

80

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36620
sluzba_is_36775

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

sluzba_egov_2853

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Predaj hnuteľného majetku obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
8

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

6

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36621
sluzba_is_36709

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

sluzba_egov_2854

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

80

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36622
sluzba_is_36746

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_2855
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce
Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

26

Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Súčasný stav
100

Cieľový stav
60

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36623
sluzba_is_36716

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

sluzba_egov_2856

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Organizovanie občianskeho svadobného obradu

Úroveň elektronizácie
3
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
240

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

160

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36624
sluzba_is_36769

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

sluzba_egov_2857

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
7

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

5

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36625
sluzba_is_36790

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

sluzba_egov_2858

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
12

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

8

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36625
sluzba_is_36791

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

sluzba_egov_2859

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
36

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

20

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36627
sluzba_is_36826

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

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

27

sluzba_egov_2860

Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Úroveň elektronizácie
3
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
4800

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

2280

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36628
sluzba_is_36818

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_2861

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Prideľovanie bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

15

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36629
sluzba_is_36774

Názov služby IS
Podanie žiadosti o pridelenie bytu
Vydanie rozhodnutia o pridelení bytu osobitného určenia alebo
bytu v dome osobitného určenia

sluzba_egov_2862

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Poskytovanie odľahčovacej služby

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
17

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

10

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36630
sluzba_is_36777

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

sluzba_egov_2863

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
27

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

17

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36631
sluzba_is_36782

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_2864

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Vydávanie parkovacej karty

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
42

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

30

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36632

Názov služby IS
Podanie žiadosti o vydanie parkovacej karty

Správca
Banská Bystrica

28

Kód služby IS
sluzba_is_36815
sluzba_is_36827
sluzba_is_36840

Názov služby IS
Upovedomenie o vydaní parkovacej karty
Vydanie povolenia o vyhradení parkovacieho miesta
Realizácia platby ostatných poplatkov

sluzba_egov_2865

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Povoľovanie realizácie podnikateľského plánu na území obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

60

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36633
sluzba_is_36822

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_2866

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Prenájom hnuteľného majetku obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
85

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

50

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36635
sluzba_is_36713

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

sluzba_egov_2867

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Podávanie daňového priznania k dani za psa

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
2000

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

300

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36637
sluzba_is_36739
sluzba_is_36838

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_2868

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská 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
472

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

70

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36638

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

sluzba_egov_2869
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania

Správca
Banská Bystrica

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového
vozidla v historickej časti mesta
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

29

Frekvencie
Elektronické podania

Súčasný stav

Cieľový stav
20

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36639

sluzba_is_36743
sluzba_is_36838

Názov služby IS
Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v
historickej časti mesta
Vydanie platobného výmeru za vjazd a zotrvanie motorového
vozidla v historickej časti mesta
Realizácia platby miestnych daní

sluzba_egov_2870

Správca
Banská Bystrica

Banská Bystrica
Banská Bystrica

Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
170

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

90

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36640
sluzba_is_36820

Názov služby IS
Podanie žiadosti o povolenie prístupu k archívnym dokumentom
alebo registratúrnym záznamom
Vydanie povolenia k prístupu archívnych dokumentov alebo
registratúrnych záznamov

sluzba_egov_2871

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

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
3800

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

570

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36641
sluzba_is_36745

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_2872

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
102

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

80

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36647
sluzba_is_36832

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

sluzba_egov_2873

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Požičiavanie zdravotných pomôcok

Úroveň elektronizácie
3
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
435

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

280

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36648
sluzba_is_36784

Názov služby IS
Podanie žiadosti o požičanie zdravotných pomôcok
Vydanie zmluvy o požičaní zdravotnej pomôcky

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

30

sluzba_egov_2874

Predaj bytových priestorov obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

25

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36649
sluzba_is_36714

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

sluzba_egov_2875

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Predaj nebytových priestorov obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
3

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

2

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36650
sluzba_is_36715

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

sluzba_egov_2876

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Prenájom bytových priestorov obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
222

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

140

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36651
sluzba_is_36711

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

sluzba_egov_2877

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
250

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

180

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36652
sluzba_is_36829

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_2878

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
3836

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

2220

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36653
sluzba_is_36772

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

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

31

sluzba_egov_2879

Prenájom nebytových priestorov obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
131

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

100

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36654
sluzba_is_36712

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

sluzba_egov_2880

Povoľovanie ohňostrojových prác

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
15

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

10

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36657
sluzba_is_36821

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

sluzba_egov_2881

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
176

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

150

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36658
sluzba_is_36817
sluzba_is_36840

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

sluzba_egov_2882

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
201

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

120

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36659
sluzba_is_36710

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

sluzba_egov_2883

Poskytovanie opatrovateľskej služby

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
234

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

110

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36660
sluzba_is_36778

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

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

32

sluzba_egov_2884

Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
5

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

3

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36661
sluzba_is_36780

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

sluzba_egov_2885

Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
220

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

140

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36662
sluzba_is_36783

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_2886

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
461

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

310

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36663
sluzba_is_36741
sluzba_is_36824

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_2887

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
121

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

70

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36664
sluzba_is_36781

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

sluzba_egov_2888
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Povoľovanie používania symbolov obce
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
12

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

10

33

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36665
sluzba_is_36823

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

sluzba_egov_2889

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Vrátenie pomernej časti dane

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
500

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

350

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36666
sluzba_is_36735

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

sluzba_egov_2890

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Povoľovanie ambulantného predaja

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
30

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

20

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36667
sluzba_is_36819
sluzba_is_36840

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

sluzba_egov_2891

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
200

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

120

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36668
sluzba_is_36828
sluzba_is_36840

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_2892

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Vydávanie rybárskeho lístku

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
676

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

440

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36669
sluzba_is_36830
sluzba_is_36840

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

sluzba_egov_2893
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Vydávanie voličského preukazu
Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
3506

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

34

Frekvencie
Elektronické podania

Súčasný stav

Cieľový stav
2860

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36670
sluzba_is_36831

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

sluzba_egov_2894

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Poskytovanie prepravnej služby

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
1072

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

780

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36671
sluzba_is_36771

Názov služby IS
Podanie žiadosti o poskytnutie prepravnej služby
Vydanie rozhodnutia o poskytovaní prepravnej služby

sluzba_egov_2895

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
20

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

15

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36672
sluzba_is_36779

Názov služby IS
Podanie žiadosti o poskytnutie sociálnej služby monitorovania a
signalizácie potreby pomoci
Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby monitorovania a
signalizácie potreby pomoci

sluzba_egov_2896

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
24

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

14

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36673
sluzba_is_36816

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

sluzba_egov_2897

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

30

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36674
sluzba_is_36737

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_2898
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
12

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

35

Frekvencie
Elektronické podania

Súčasný stav

Cieľový stav
10

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36675
sluzba_is_36717

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

sluzba_egov_2899

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Poskytovanie návratných dotácií

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
50000

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

50000

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36676
sluzba_is_36792

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

sluzba_egov_2900

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Poskytovanie stravovania v jedálni

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
289

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

120

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36677
sluzba_is_36776

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

sluzba_egov_2901

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
133

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

90

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36679
sluzba_is_36825

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_2902

Oznamovanie o odstrele

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Platba
0

Verzia
2.0

25

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36680
sluzba_is_36873

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

sluzba_egov_2903
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Prenájom hrobového miesta
Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
120

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

90

36

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36681
sluzba_is_36706
sluzba_is_36840

Názov služby IS
Podanie žiadosti o prenájom hrobového miesta
Vydanie rozhodnutia o prenájme hrobového miesta.
Realizácia platby ostatných poplatkov

sluzba_egov_2904

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
100

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

90

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36682
sluzba_is_36773

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

sluzba_egov_2905

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Určovanie trvalého alebo prenosného dopravného značenia

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
245

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

170

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36684
sluzba_is_36798

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

sluzba_egov_2906

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

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
10

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

5

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36685
sluzba_is_36797

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

sluzba_egov_2907

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
30

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

20

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36686
sluzba_is_36869

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

sluzba_egov_2908
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
163

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

80

37

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36687
sluzba_is_36800

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

sluzba_egov_2909

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
714

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

490

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36688
sluzba_is_36865

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

sluzba_egov_2910

Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým

Úroveň elektronizácie
3
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
350

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

290

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36691
sluzba_is_36768

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

sluzba_egov_2911

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
11

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

8

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36692
sluzba_is_36801

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

sluzba_egov_2912

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Vydávanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie/uskladnenie odpadu

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
5

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

3

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36693
sluzba_is_36796

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

sluzba_egov_2913
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
Úroveň autentifikácie
3
Súčasný stav
8500

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

38

Frekvencie
Elektronické podania

Súčasný stav

Cieľový stav
1280

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS

Názov služby IS

sluzba_egov_2914

Správca

Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
156

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

140

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36695
sluzba_is_36854

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

sluzba_egov_2915

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Povoľovanie výrubu drevín

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
97

Úroveň notifikácie
1
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

60

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36700
sluzba_is_36802
sluzba_is_36803

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

sluzba_egov_2916

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny vo verejnej zeleni

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
21

Úroveň notifikácie
1
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

12

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36700
sluzba_is_36802
sluzba_is_36803

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

sluzba_egov_2917

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Poskytovanie chladiarenského boxu na dočasné uloženie zomrelého

Úroveň elektronizácie
3
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
2830

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

2110

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36702
sluzba_is_36703

Názov služby IS
Vydanie rozhodnutia o poskytnutí chladiarenského boxu na
dočasné uloženie zomrelého
Podanie žiadosti o poskytnutie chladiarenského boxu na dočasné
uloženie zomrelého

sluzba_egov_2918
Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Spracovanie elektronických účtovných dokladov
Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

39

Frekvencie
Elektronické podania

Súčasný stav

Cieľový stav
500

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36705
sluzba_is_36722

Názov služby IS
Prijatie elektronických účtovných dokladov
Vystavenie elektronických účtovných dokladov

sluzba_egov_2919

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Ohlasovanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
1

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

15

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36764
sluzba_is_36786

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

sluzba_egov_2920

Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

5

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36795
sluzba_is_36799

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

sluzba_egov_2921

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Určovanie podmienok úprav komunikácií po haváriách inžinierskych sietí

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
177

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

90

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36804
sluzba_is_36805

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

sluzba_egov_2922

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
299

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

130

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36806
sluzba_is_36807
sluzba_is_36808
sluzba_is_36809

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

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
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Kód služby IS
sluzba_is_36810

Názov služby IS
Vydanie výzvy na upravenie povrchu rozkopávky

sluzba_egov_2923

Správca
Banská Bystrica

Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
10

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36811
sluzba_is_36812

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

sluzba_egov_2924

Platenie miestnych daní

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
69045

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

10360

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36838
sluzba_is_36844

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

sluzba_egov_2925

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Platenie ostatných daní a poplatkov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
56200

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

31820

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36840
sluzba_is_36846

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

sluzba_egov_2926

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
2318

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

350

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36841
sluzba_is_36847

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

sluzba_egov_2927

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
83785

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
1

Verzia
2.0

12570

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36845

Názov služby IS
Správca
Vydanie potvrdenia o zaplatení miestneho poplatku za komunálne Banská Bystrica
odpady a drobné stavebné odpady
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sluzba_egov_2928

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
30

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

20

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36849
sluzba_is_36850

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

sluzba_egov_2930

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Vydávanie rozhodnutia v susedských sporoch

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
2
Súčasný stav
0

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

15

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36852
sluzba_is_36856

Názov služby IS
Vydanie rozhodnutia riešenia susedskách sporov v správnom
konaní
Podanie návrhu na vydanie rozhodnutia v susedských sporoch

sluzba_egov_2931

Správca
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Oznamovanie strát a nálezov

Úroveň elektronizácie
4
Frekvencie
Listinné podania
Elektronické podania

Úroveň autentifikácie
1
Súčasný stav
36

Úroveň notifikácie
2
Cieľový stav

Platba
0

Verzia
2.0

26

Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS
sluzba_is_36857

Názov služby IS
Vyhlásenie predmetu straty alebo nálezu

Správca
Banská Bystrica
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Služby IS, ktoré budú výstupom projektu
Kód
Názov služby IS
sluzba_is_36486 Integračná služba prezentačnej vrstvy

Verzia
1.0

ISVS
isvs_4982

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
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_36487 Podpora v navigácii

1.0

isvs_4982

sluzba_is_36488 Sprístupnenie elektronického obsahu z CMS

1.0

isvs_4982

sluzba_is_36489 Sprístupnenie výstupov služby

1.0

isvs_4982

sluzba_is_36490 Výber eGov služby

1.0

isvs_4982

sluzba_is_36491 Zaregistrovanie sledovania informácie

1.0

isvs_4982

sluzba_is_36493 Elektronické podpísanie dokumentu

1.0

isvs_4983

sluzba_is_36494 Overenie podpisov

1.0

isvs_4983

sluzba_is_36492 Podpora e-mailovej komunikácie

1.0

isvs_4983

sluzba_is_36506 Monitorovanie vykonávania procesu

1.0

isvs_4984

sluzba_is_36505 Nasadenie nového procesu

1.0

isvs_4984

sluzba_is_36500 Nastavenie parametrov notifikácií

1.0

isvs_4984

sluzba_is_36509 Poskytnutie informácie o zvolenom spôsobe
1.0
dodania výstupu služby (komunikačnom kanále)
sluzba_is_36517 Potvrdenie o vyžiadaní služby
1.0
sluzba_is_36507 Správa bežiacich procesov
1.0

isvs_4984

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

G2E
G2E

sluzba_is_36498 Správa notifikačných kanálov

1.0

isvs_4984

sluzba_is_36499 Správa notifikačných šablón

1.0

isvs_4984

sluzba_is_36503 Správa rozhodovacích pravidiel pre procesy

1.0

isvs_4984

sluzba_is_36508 Správa úloh úradníka

1.0

isvs_4984

sluzba_is_36501 Sprístupnenie a synchronizácia údajov s
externým systémom
sluzba_is_36510 Sprístupnenie údajov o spracovaní podania
sluzba_is_36496 Sprístupnenie záznamu záväzku/pohľadávky
sluzba_is_36511 Sprístupnenie zoznamu údajov o vykonávaní
podľa definovaných kritérií
sluzba_is_36497 Sprístupnenie zoznamu záväzkov/pohľadávok
sluzba_is_36512 Uzavretie prípadu / podania
sluzba_is_36504 Vyhodnocovanie rozhodovacích pravidiel pre
procesy
sluzba_is_36514 Vytvorenie definičných údajov podania
sluzba_is_36513 Vytvorenie záznamu o vykonávaní podania
sluzba_is_36502 Zasielanie notifikácie o zmenách v
informáciách, stavoch, atribútoch
sluzba_is_36495 Zaslanie notifikácie podľa definovaných kritérií

1.0

isvs_4984

1.0
1.0
1.0

isvs_4984
isvs_4984
isvs_4984

1.0
1.0
1.0

isvs_4984
isvs_4984
isvs_4984

G2E
G2E
G2E

isvs_4984

webová služba
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_4984
isvs_4984
isvs_4984

1.0

isvs_4984

sluzba_is_36516 Zmena atribútov/stavu definičných údajov
podania
sluzba_is_36515 Zmena atribútov/stavu údajov o vykonávaní
podania

1.0
1.0

isvs_4984

webová služba

G2E

isvs_4984
isvs_4984

G2C, G2B
G2E
G2E
G2E
G2C, G2B
G2C, G2B
G2B
G2E
G2E
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_36518 Sprístupnenie registratúrnych údajov
sluzba_is_36519 Sprístupnenie zoznamu registratúrnych
záznamov podľa definovaných kritérií
sluzba_is_36520 Vytvorenie registratúrneho záznamu
sluzba_is_36521 Zmena atribútov/stavu registratúrneho záznamu
sluzba_is_36522 Zmena atribútov/stavu záznamu registrácie
sluzba_is_36525 Podpora výkonu GIS back-office

Verzia
1.0
1.0

ISVS
isvs_4985
isvs_4985

Kanál
webová služba

Používateľ
G2E
G2E

1.0
1.0
1.0
1.0

isvs_4985
isvs_4985
isvs_4985
isvs_4986

G2E
G2E
G2E
G2E

sluzba_is_36524 Podpora výkonu GIS front-office

1.0

isvs_4986

sluzba_is_36523 Publikovanie GIS údajov a GIS vrstiev

1.0

isvs_4986

sluzba_is_36526 Informovanie o voľbách a referendách

1.0

isvs_4987

sluzba_is_36531 Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o
právnej spôsobilosti občana k uzatvoreniu
manželstva v cudzine
sluzba_is_36533 Podanie žiadosti o vyjadreni k vydanie
osvedčenia vyhlásenia o vydržaní
sluzba_is_36536 Poskytnutie odpovede na žiadosť o informácie
podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám
sluzba_is_36530 Publikovanie hospodárenia obce a organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, resp.s
majetkovou účasťou obce
sluzba_is_36537 Publikovanie informácií o centrách voľného
času
sluzba_is_36538 Publikovanie informácií o cestovnom ruchu

1.0

isvs_4987

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

1.0

isvs_4987

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_4987

webové sídlo, mobilná
aplikácia

G2C, G2B

1.0

isvs_4987

webové sídlo, mobilná
aplikácia

G2C, G2B

1.0

isvs_4987

G2C

1.0

isvs_4987

sluzba_is_36539 Publikovanie informácií o cintorínoch obce

1.0

isvs_4987

sluzba_is_36540 Publikovanie informácií o civilnej ochrane

1.0

isvs_4987

sluzba_is_36541 Publikovanie informácií o činnosti obce

1.0

isvs_4987

sluzba_is_36542 Publikovanie informácií o dani z nehnuteľností

1.0

isvs_4987

sluzba_is_36545 Publikovanie informácií o dani za psa

1.0

isvs_4987

sluzba_is_36546 Publikovanie informácií o dani za ubytovanie

1.0

isvs_4987

sluzba_is_36547 Publikovanie informácií o dani za užívanie
verejného priestranstva
sluzba_is_36548 Publikovanie informácií o dani za vjazd a
zotrvanie motorového vozidla v historickej
časti mesta
sluzba_is_36549 Publikovanie informácií o jazykových školách

1.0

isvs_4987

1.0

isvs_4987

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
webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo, mobilná
aplikácia

1.0

isvs_4987

G2C

sluzba_is_36550 Publikovanie informácií o komunitnom pláne
sociálnych služieb obce
sluzba_is_36551 Publikovanie informácií o materských školách

1.0

isvs_4987

1.0

isvs_4987

sluzba_is_36552 Publikovanie informácií o mestskej
autobusovej doprave
sluzba_is_36555 Publikovanie informácií o mestskej polícii

1.0

isvs_4987

1.0

isvs_4987

sluzba_is_36553 Publikovanie informácií o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

1.0

isvs_4987

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

G2E
G2E
G2C, G2B
G2C

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

G2C
G2C
G2C, G2B
G2C, G2B
G2C, G2B
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Kód
Názov služby IS
sluzba_is_36554 Publikovanie informácií o náboženských
inštitúciách obce
sluzba_is_36556 Publikovanie informácií o odpadovom
hospodárstve
sluzba_is_36557 Publikovanie informácií o pamätihodnostiach
obce
sluzba_is_36558 Publikovanie informácií o pamiatkovom fonde
na území obce
sluzba_is_36559 Publikovanie informácií o požiarnom poriadku
obce
sluzba_is_36560 Publikovanie informácií o regionálnom rozvoji a
jeho podpore
sluzba_is_36561 Publikovanie informácií o sociálnych službách
v obci
sluzba_is_36562 Publikovanie informácií o sociálnych
zariadeniach v obci
sluzba_is_36563 Publikovanie informácií o školských obvodoch

Verzia
1.0

ISVS
isvs_4987

Používateľ
G2C

isvs_4987
isvs_4987

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

1.0

isvs_4987

1.0

isvs_4987

1.0

isvs_4987

1.0

isvs_4987

1.0

isvs_4987

1.0

isvs_4987

1.0

isvs_4987

1.0

isvs_4987

sluzba_is_36564 Publikovanie informácií o špeciálnych triedach

1.0

isvs_4987

sluzba_is_36565 Publikovanie informácií o útulkoch a
karanténach pre zvieratá
sluzba_is_36566 Publikovanie informácií o uzávierke miestnych
komunikácií
sluzba_is_36567 Publikovanie informácií o územnom pláne

1.0

isvs_4987

1.0

isvs_4987

1.0

isvs_4987

sluzba_is_36568 Publikovanie informácií o verejnom obstarávaní 1.0

isvs_4987

sluzba_is_36569 Publikovanie informácií o základných školách

1.0

isvs_4987

sluzba_is_36570 Publikovanie informácií o základných
umeleckých školách
sluzba_is_36571 Publikovanie informácií o zariadeniach
školského stravovania
sluzba_is_36573 Publikovanie zmlúv týkajúcich sa nakladania s
verejnými prostriedkami
sluzba_is_36529 Publikovanie zoznamu neplatičov
sluzba_is_36528 Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat

1.0

isvs_4987

1.0

isvs_4987

1.0

isvs_4987

1.0
1.0

isvs_4987
isvs_4987

sluzba_is_36574 Sprístupnenie informačného záznamu
sluzba_is_36575 Sprístupnenie zoznamu informačných
záznamov podľa definovaných kritérií
sluzba_is_36576 Upovedomenie o cene za pozemok podľa
cenovej mapy
sluzba_is_36532 Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti
občana k uzatvoreniu manželstva v cudzine
sluzba_is_36534 Vydanie vyjadrenia k osvedčeniu vyhlásenia o
vydržaní
sluzba_is_36577 Vytvorenie informačného záznamu
sluzba_is_36578 Zmena atribútov/stavu informačného záznamu
sluzba_is_36527 Zverejnenie správ na elektronickej úradnej
tabuli
sluzba_is_36580 Vytvorenie elektronického obsahu v CMS
sluzba_is_36581 Zmena atribútov/stavu elektronického obsahu
v CMS
sluzba_is_36590 Podanie pripomienky k návrhu nariadenia
sluzba_is_36583 Podanie pripomienky k programu odpadového
hospodárstva

1.0
1.0
1.0

isvs_4987

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_4987

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_4987

webové sídlo

G2C, G2B

1.0
1.0
1.0

isvs_4987
isvs_4987
isvs_4987

G2E
G2E
G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_4988
isvs_4988

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

1.0
1.0

isvs_4989
isvs_4989

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

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

G2E
G2E
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Kód
Názov služby IS
sluzba_is_36599 Podanie pripomienok k investičnému zámeru
obce
sluzba_is_36600 Podanie pripomienok k návrhu označenia
ulice a verejného priestranstva
sluzba_is_36586 Publikovanie diskusného príspevku

Verzia
1.0

ISVS
isvs_4989

Kanál
webové sídlo

Používateľ
G2C, G2B

1.0

isvs_4989

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_4989

G2C, G2B

sluzba_is_36601 Sprístupnenie informácie o naložení s
pripomienkami k návrhu označenia ulice a
verejného priestranstva
sluzba_is_36591 Sprístupnenie návrhu pre zastupiteľstvo mesta
zo strany občanov
sluzba_is_36595 Sprístupnenie pripomienky
sluzba_is_36592 Sprístupnenie zoznamu návrhov zo strany
občanov podľa definovaných kritérií
sluzba_is_36596 Sprístupnenie zoznamu pripomienok k
návrhom pre zastupiteľstvo mesta podľa
definovaných kritérií
sluzba_is_36604 Upovedomenie o (ne)akceptovaní
pripomienky k investičnému zámeru
sluzba_is_36585 Upovedomenie o (ne)akceptovaní
pripomienky k návrhu nariadenia
sluzba_is_36584 Upovedomenie o (ne)akceptovaní
pripomienky k návrhu rozpočtu obce
sluzba_is_36602 Upovedomenie o (ne)akceptovaní
pripomienky k návrhu záverečného účtu obce
sluzba_is_36603 Upovedomenie o (ne)akceptovaní
pripomienky k plánu ochrany obyvateľstva a
havarijných plánov podnikov a prevádzok na
území obce
sluzba_is_36582 Upovedomenie o (ne)akceptovaní
pripomienky k programu odpadového
hospodárstva
sluzba_is_36605 Upovedomenie o zverejnení oznámenia na
úradnej tabuli obce
sluzba_is_36588 Vydanie povolenia o osobitných
prevádzkových hodinách
sluzba_is_36606 Vydanie stanoviska k pripomienke k
cestovnému poriadku mestskej autobusovej
dopravy
sluzba_is_36593 Vytvorenie návrhu pre zastupiteľstvo mesta zo
strany občanov
sluzba_is_36597 Vytvorenie pripomienky
sluzba_is_36589 Vytvorenie sťažnosti/podnetu
sluzba_is_36594 Zmena atribútov/stavu návrhu zo strany
občanov
sluzba_is_36598 Zverejnenie nariadení
sluzba_is_36698 Overenie úplnosti a správnosti formulára

1.0

isvs_4989

webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo

1.0

isvs_4989

webová služba

G2E

1.0
1.0

isvs_4989
isvs_4989

webová služba
webová služba

G2E
G2E

1.0

isvs_4989

webová služba

G2E

1.0

isvs_4989

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_4989

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_4989

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_4989

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_4989

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_4989

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_4989

e-mail, webové sídlo,
mobilná aplikácia

G2C, G2B

1.0

isvs_4989

1.0

isvs_4989

e-mail, webové sídlo

G2C

1.0

isvs_4989

webová služba

G2E

1.0
1.0
1.0

isvs_4989
isvs_4989
isvs_4989

webová služba
webová služba
webová služba

G2E
G2E
G2E

1.0
1.0

isvs_4989
isvs_4990

G2C, G2B
G2E

sluzba_is_36674 Podanie daňového priznania k dani za
nevýherné hracie prístroje
sluzba_is_36616 Podanie daňového priznania k dani za
predajné automaty
sluzba_is_36696 Podanie diskusného príspevku alebo reakcie
na diskusný príspevok
sluzba_is_36697 Podanie návrhu cestovného poriadku na
pripomienkovanie
sluzba_is_36686 Podanie ohlásenia času predaja alebo jeho
zmeny
sluzba_is_36688 Podanie ohlásenia poruchy verejného
osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

1.0

isvs_4990

webová služba
webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo

1.0

isvs_4990

webové sídlo

G2B

1.0

isvs_4990

G2C, G2B

1.0

isvs_4990

webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo

1.0

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_4990

webové sídlo, mobilná
aplikácia

G2C

G2C, G2B

G2C, G2B

G2B

G2C, G2B
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Kód
Názov služby IS
Verzia
sluzba_is_36611 Podanie ohlásenia realizácie rozsiahlych
1.0
postrekov poľnohospodárskych plodín
sluzba_is_36608 Podanie ohlásenia závad na chodníkoch a
1.0
priechodoch pre chodcov
sluzba_is_36610 Podanie oznámenia o dražbe alebo
1.0
oznámenia o opakovanej dražbe
sluzba_is_36690 Podanie oznámenia o konaní verejného
1.0
podujatia
sluzba_is_36683 Podanie oznámenia o nájdenej , stratenej veci 1.0
sluzba_is_36680 Podanie oznámenia o odstrele
1.0
sluzba_is_36612 Podanie oznámenia o ukončení činnosti
1.0
prevádzkarne
sluzba_is_36641 Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo
1.0
zmene daňovej povinnosti k dani z
nehnuteľností
sluzba_is_36639 Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo
1.0
zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a
zotrvanie motorového vozidla v historickej
časti mesta
sluzba_is_36617 Podanie oznámenia o zvolaní zhromaždenia
1.0
občanov
sluzba_is_36642 Podanie pripomienky k cestovnému poriadku
1.0
s odôvodnením
sluzba_is_36643 Podanie pripomienky k návrhu rozpočtu obce
1.0
sluzba_is_36645 Podanie pripomienky k návrhu záverečného
1.0
účtu obce
sluzba_is_36646 Podanie pripomienky k plánu ochrany
1.0
obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a
prevádzok na území obce
sluzba_is_36692 Podanie žiadosti na vydanie povolenia
1.0
uzávierky miestnej komunikácie
sluzba_is_36621 Podanie žiadosti o kúpu hnuteľného majetku
1.0
obce
sluzba_is_36622 Podanie žiadosti o odklade platenia dane
1.0
alebo platenia dane v splátkach
sluzba_is_36623 Podanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľností
1.0
vo vlastníctve obce
sluzba_is_36691 Podanie žiadosti o organizovanie rozlúčky so
1.0
zosnulým
sluzba_is_36634 Podanie žiadosti o poskytnutie finančného
1.0
príspevku
sluzba_is_36625 Podanie žiadosti o poskytnutie finančného
1.0
príspevku na prevádzku sociálnej služby
sluzba_is_36626 Podanie žiadosti o poskytnutie informácie
1.0
sluzba_is_36676 Podanie žiadosti o poskytnutie návratnej dotácie 1.0
sluzba_is_36613 Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratnej
1.0
dotácie
sluzba_is_36671 Podanie žiadosti o poskytnutie prepravnej
1.0
služby
sluzba_is_36672 Podanie žiadosti o poskytnutie sociálnej
1.0
služby monitorovania a signalizácie potreby
pomoci
sluzba_is_36677 Podanie žiadosti o poskytnutie stravovania v
1.0
jedálni
sluzba_is_36647 Podanie žiadosti o potvrdenie výšky
1.0
pohľadávok voči obci
sluzba_is_36687 Podanie žiadosti o povolenia na zvláštne
1.0
užívanie miestnej komunikácie

ISVS
isvs_4990

Používateľ
G2C, G2B

isvs_4990

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

isvs_4990
isvs_4990
isvs_4990

webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo

G2C
G2C, G2B
G2B

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_4990

webové sídlo

G2C

isvs_4990
isvs_4990

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_4990

webové sídlo

G2C

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_4990

webové sídlo

G2C

isvs_4990
isvs_4990
isvs_4990

webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B
G2C, G2B

isvs_4990

webové sídlo

G2C

isvs_4990

webové sídlo

G2C

isvs_4990

webové sídlo

G2C

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_4990
isvs_4990

G2C
G2C, G2B
G2C, G2B
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Kód
Názov služby IS
sluzba_is_36663 Podanie žiadosti o povolenie na užívanie
verejného priestranstva
sluzba_is_36655 Podanie žiadosti o povolenie osobitných
prevádzkových hodín
sluzba_is_36682 Podanie žiadosti o povolenie úľavy zo sankcie
alebo odpustenie sankcie
sluzba_is_36684 Podanie žiadosti o povolenie umiestnenia
dopravného značenia
sluzba_is_36685 Podanie žiadosti o povolenie vodnej stavby
sluzba_is_36627 Podanie žiadosti o povolenie zriadenia zjazdu
z miestnej komunikácie na susedné
nehnuteľnosti
sluzba_is_36650 Podanie žiadosti o predaj nebytových
priestorov obce
sluzba_is_36651 Podanie žiadosti o prenájom bytu vo
vlastníctve obce
sluzba_is_36654 Podanie žiadosti o prenájom nebytových
priestorov v majetku obce
sluzba_is_36659 Podanie žiadosti o prenájom ostatného
nehnuteľného majetku obce
sluzba_is_36629 Podanie žiadosti o pridelenie bytu
sluzba_is_36657 Podanie žiadosti o súhlas s uskutočnením
ohňostrojových prác
sluzba_is_36653 Podanie žiadosti o úľavu alebo odpustenie
daňového nedoplatku
sluzba_is_36661 Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby v dennom
stacionári
sluzba_is_36662 Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby v ostatných
zariadeniach sociálnej služby
sluzba_is_36664 Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby v zariadení
opatrovateľskej služby
sluzba_is_36631 Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre
seniorov
sluzba_is_36666 Podanie žiadosti o vrátenie pomernej časti dane
sluzba_is_36632 Podanie žiadosti o vydanie parkovacej karty
sluzba_is_36667 Podanie žiadosti o vydanie povolenia
ambulantného predaja
sluzba_is_36668 Podanie žiadosti o vydanie povolenia na
predaj výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste
sluzba_is_36669 Podanie žiadosti o vydanie rybárskeho lístku
sluzba_is_36670 Podanie žiadosti o vydanie voličského preukazu
sluzba_is_36673 Podanie žiadosti o vyhlásenie v obecnom
rozhlase alebo televízii
sluzba_is_36693 Podanie žiadosti o vyjadrenie k zriadeniu
zariadenia na odpad
sluzba_is_36656 Podanie žiadosti o zistenie základnej ceny
pozemku podľa cenovej mapy
sluzba_is_36701 Podanie žiadosti o zmene prevádzkových hodín
sluzba_is_36615 Podanie žiadosti o zorganizovanie obradu
uvítania do života
sluzba_is_36636 Podanie žiadosti o zverejnenie oznámenia na
úradnej tabuli obce
sluzba_is_36699 Predvyplnenie formulára

Verzia
1.0

ISVS
isvs_4990

Kanál
webové sídlo

Používateľ
G2C, G2B

1.0

isvs_4990

webové sídlo

G2B

1.0

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_4990
isvs_4990

webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B

1.0

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_4990
isvs_4990

webové sídlo
webové sídlo

G2C
G2C, G2B

1.0

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_4990

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_4990

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_4990

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_4990

webové sídlo

G2C

1.0
1.0
1.0

isvs_4990
isvs_4990
isvs_4990

webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo

G2C, G2B
G2C, G2B
G2C, G2B

1.0

isvs_4990

webové sídlo

G2B

1.0
1.0
1.0

isvs_4990
isvs_4990
isvs_4990

webové sídlo
webové sídlo
webové sídlo

G2C
G2C
G2C, G2B

1.0

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_4990

webové sídlo

G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_4990
isvs_4990

webové sídlo
webové sídlo

G2B
G2C

1.0

isvs_4990

G2C, G2B

1.0

isvs_4990

webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo, mobilná
aplikácia

G2E
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Kód
Názov služby IS
sluzba_is_36703 Podanie žiadosti o poskytnutie
chladiarenského boxu na dočasné uloženie
zomrelého
sluzba_is_36704 Podpora výkonu kompetencií správy majetku

Verzia
1.0

ISVS
isvs_4991

Kanál
webové sídlo

1.0

isvs_4991

sluzba_is_36705 Prijatie elektronických účtovných dokladov
sluzba_is_36707 Sprístupnenie záznamu o prenájme majetku
obce
sluzba_is_36708 Sprístupnenie zoznamu o prenájme majetku
obce
sluzba_is_36709 Vydanie kúpnej zmluvy pre hnuteľný majetok
obce
sluzba_is_36710 Vydanie nájomnej zmluvy pre ostatný
nehnuteľný majetok obce
sluzba_is_36702 Vydanie rozhodnutia o poskytnutí
chladiarenského boxu na dočasné uloženie
zomrelého
sluzba_is_36711 Vydanie výmeru na pridelenie nájomného
bytu mesta
sluzba_is_36712 Vydanie zmluvy o nájme nebytového priestoru
v majetku obce
sluzba_is_36715 Vydanie zmluvy o prevode nebytového
priestoru na žiadateľa
sluzba_is_36716 Vydanie zmluvy o prevode nehnuteľného
majetku na žiadateľa
sluzba_is_36718 Vytvorenie záznamu o prenájme/predaji
majetku obce
sluzba_is_36719 Zmena atribútov/stavu záznamu o
prenájme/predaji majetku obce
sluzba_is_36720 Podpora výkonu kompetencií zastupiteľstva

1.0
1.0

isvs_4991
isvs_4991

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

1.0

isvs_4991

webová služba

G2E

1.0

isvs_4991

G2C, G2B

1.0

isvs_4991

1.0

isvs_4991

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

1.0

isvs_4991

e-mail, webové sídlo

G2C

1.0

isvs_4991

G2C, G2B

1.0

isvs_4991

1.0

isvs_4991

1.0

isvs_4991

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

1.0

isvs_4991

webová služba

G2E

1.0

isvs_4992

G2E

sluzba_is_36721 Podpora výkonu kompetencií účtovníctva

1.0

isvs_4993

sluzba_is_36722 Vystavenie elektronických účtovných dokladov
sluzba_is_36723 Správa rozpočtu mesta

1.0
1.0

isvs_4993
isvs_4994

sluzba_is_36724
sluzba_is_36727
sluzba_is_36725
sluzba_is_36726

1.0
1.0
1.0
1.0

isvs_4995
isvs_4995
isvs_4995
isvs_4995

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

1.0
1.0
1.0
1.0

isvs_4995
isvs_4995
isvs_4996
isvs_4996

webová služba
webová služba
webová služba
webová služba

G2E
G2E
G2G
G2E

1.0

isvs_4996

webová služba

G2E

1.0

isvs_4996

webová služba

G2E

1.0
1.0

isvs_4996
isvs_4996

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

G2C, G2B
G2B

1.0

isvs_4996

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_4996

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

sluzba_is_36728
sluzba_is_36729
sluzba_is_36730
sluzba_is_36747
sluzba_is_36748
sluzba_is_36731
sluzba_is_36735
sluzba_is_36738
sluzba_is_36741
sluzba_is_36743

Správa životného cyklu dokumentu
Sprístupnenie dokumentov podania z archívu
Sprístupnenie dokumentu
Sprístupnenie zoznamu dokumentov podľa
definovaných kritérií
Vytvorenie dokumentu
Zmena atribútov/stavu dokumentu
Sprístupnenie záznamu dane/poplatku
Sprístupnenie záznamu miestnej dane alebo
poplatku
Sprístupnenie zoznamu miestnych daní alebo
poplatkov podľa definovaných kritérií
Sprístupnenie zoznamu záznamov
dane/poplatku
Upovedomenie o vrátení pomernej časti dane
Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia
o povinnosti zaplatiť daň za predajné automaty
Vydanie platobného výmeru k dani za
užívanie verejného priestranstva
Vydanie platobného výmeru za vjazd a
zotrvanie motorového vozidla v historickej
časti mesta

Používateľ
G2C

G2C, G2B
G2C

G2C
G2C, G2B
G2E

G2E
G2C, G2B
G2E
G2E
G2E
G2E
G2E
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Kód
Názov služby IS
sluzba_is_36745 Vydanie potvrdenia o podaní oznámenia o
vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľnosti
sluzba_is_36746 Vydanie rozhodnutia o odklade platenia dane
alebo vydanie rozhodnutia o platení dane v
splátkach
sluzba_is_36732 Vytvorenie záznamu dane/poplatku
sluzba_is_36749 Vytvorenie záznamu miestnej dane alebo
poplatku
sluzba_is_36734 Vytvorenie záznamu o platbe
sluzba_is_36750 Zmena atribútov/stavu miestnych daní alebo
poplatkov vrátane jej zrušenia
sluzba_is_36733 Zmena atribútov/stavu záznamu dane/poplatku
sluzba_is_36751 Sprístupnenie záznamu o obyvateľovi
sluzba_is_36752 Sprístupnenie zoznamu záznamov o
obyvateľoch
sluzba_is_36753 Vytvorenie záznamu o obyvateľovi
sluzba_is_36754 Zmena atribútov / stavu záznamu obyvateľa
sluzba_is_36755 Sprístupnenie záznamu o adrese, resp.
nehnuteľnosti
sluzba_is_36756 Sprístupnenie zoznamu záznamov o adresách
alebo nehnuteľnostiach
sluzba_is_36757 Vytvorenie záznamu o adrese, resp.
nehnuteľnosti
sluzba_is_36758 Zmena atribútov / stavu adresy, resp.
nehnuteľnosti
sluzba_is_36759 Sprístupnenie záznamu právnickej osoby
sluzba_is_36760 Sprístupnenie zoznamu záznamov právnickej
osoby
sluzba_is_36761 Vytvorenie záznamu právnickej osoby
sluzba_is_36762 Zmena atribútov / stavu právnickej osoby
sluzba_is_36763 Informovanie o rozsiahlom postreku
poľnohospodárskych plodín
sluzba_is_36766 Sprístupnenie záznamu registrácie
sluzba_is_36767 Sprístupnenie zoznamu záznamov registrácií
podľa definovaných kritérií
sluzba_is_36768 Vydanie potvrdenia o schválení a termíne
konania občianskej rozlúčky so zosnulým
sluzba_is_36770 Vydanie potvrdenia o termíne konania
uvítania detí do života
sluzba_is_36771 Vydanie rozhodnutia o poskytovaní prepravnej
služby
sluzba_is_36772 Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy alebo
odpustení daňového nedoplatku
sluzba_is_36773 Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy zo
sankcie alebo o odpustení sankcie
sluzba_is_36774 Vydanie rozhodnutia o pridelení bytu
osobitného určenia alebo bytu v dome
osobitného určenia
sluzba_is_36776 Vydanie rozhodnutia o stravovaní v jedálni
sluzba_is_36779 Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby monitorovania a signalizácie potreby
pomoci
sluzba_is_36780 Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby v dennom stacionári
sluzba_is_36781 Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby v zariadení opatrovateľskej služby
sluzba_is_36782 Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby v zariadení pre seniorov

Verzia
1.0

ISVS
isvs_4996

Kanál
e-mail, webové sídlo

Používateľ
G2C, G2B

1.0

isvs_4996

e-mail, webové sídlo

G2B

1.0
1.0

isvs_4996
isvs_4996

webová služba
webová služba

G2G
G2E

1.0
1.0

isvs_4996
isvs_4996

webová služba
webová služba

G2E
G2E

1.0
1.0
1.0

isvs_4996
isvs_4997
isvs_4997

webová služba
webová služba
webová služba

G2G
G2E
G2E

1.0
1.0
1.0

isvs_4997
isvs_4997
isvs_4998

webová služba
webová služba
webová služba

G2E
G2E
G2E

1.0

isvs_4998

webová služba

G2E

1.0

isvs_4998

webová služba

G2E

1.0

isvs_4998

webová služba

G2E

1.0
1.0

isvs_4999
isvs_4999

webová služba
webová služba

G2E
G2E

1.0
1.0
1.0

isvs_4999
isvs_4999
isvs_5000

G2E
G2E
G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_5000
isvs_5000

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

1.0

isvs_5000

e-mail, webové sídlo

G2C

1.0

isvs_5000

e-mail, webové sídlo

G2C

1.0

isvs_5000

e-mail, webové sídlo

G2C

1.0

isvs_5000

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5000

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5000

e-mail, webové sídlo

G2C

1.0
1.0

isvs_5000
isvs_5000

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

G2E
G2C

1.0

isvs_5000

G2C

1.0

isvs_5000

1.0

isvs_5000

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

G2E
G2E

G2C
G2C
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Kód
Názov služby IS
Verzia
sluzba_is_36783 Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej
1.0
služby v zariadení sociálnej starostlivosti
sluzba_is_36785 Vytvorenie záznamu registrácie
1.0
sluzba_is_36789 Sprístupnenie záznamu o dotácii alebo
1.0
príspevku
sluzba_is_36787 Sprístupnenie zoznamu dotácií alebo
1.0
príspevkov podľa definovaných kritérií
sluzba_is_36790 Vydanie rozhodnutia o udelení finančného
1.0
príspevku na prevádzku sociálnej služby
sluzba_is_36791 Vydanie rozhodnutia o udelení finančného
1.0
príspevku na sociálnu oblasť
sluzba_is_36792 Vydanie rozhodnutia o udelení návratnej dotácie 1.0
sluzba_is_36788 Vydanie rozhodnutia o udelení nenávratnej
1.0
dotácie
sluzba_is_36793 Vytvorenie záznamu dotácie alebo príspevku
1.0
sluzba_is_36794 Zmena atribútov/stavu dotácie alebo
1.0
príspevku vrátane jej zrušenia
sluzba_is_36808 Podanie oznámenia o neuskutočnení a
1.0
ďalšom nerealizovaní rozkopávky
sluzba_is_36804 Podanie oznámenia o rozkopávke pri oprave
1.0
havárie na IS
sluzba_is_36806 Podanie oznámenia o ukončení prác na
1.0
rozkopávke v zmysle podmienok rozhodnutia
sluzba_is_36807 Podanie žiadosti o predĺženie rozhodnutia o
1.0
rozkopávke miestnej komunikácie
sluzba_is_36811 Podanie žiadosti o stanovisko k zmene kultúry 1.0
na PPF, s prílohami
sluzba_is_36795 Podanie žiadosti o vydanie stanoviska obce k 1.0
schválenie chovu nebezpečných živočíchov
sluzba_is_36813 Sprístupnenie záznamu o licencii alebo povolení 1.0
sluzba_is_36814 Sprístupnenie zoznamu licencií alebo
1.0
povolení podľa definovaných kritérií
sluzba_is_36815 Upovedomenie o vydaní parkovacej karty
1.0
sluzba_is_36816 Upovedomenie o vyhlásení v obecnom
1.0
rozhlase alebo televízii
sluzba_is_36819 Vydanie povolenia ambulantného predaja
1.0
sluzba_is_36821 Vydanie povolenia k uskutočneniu
1.0
ohňostrojových prác
sluzba_is_36824 Vydanie povolenia na užívanie alebo zabratie 1.0
verejného priestranstva
sluzba_is_36826 Vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z
1.0
miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
sluzba_is_36827 Vydanie povolenia o vyhradení parkovacieho
1.0
miesta
sluzba_is_36828 Vydanie povolenia predaja výrobkov a
1.0
poskytovania služieb na trhovom mieste
sluzba_is_36805 Vydanie rozhodnutia a dodatočnom povolení
1.0
rozkopávky
sluzba_is_36800 Vydanie rozhodnutia o povolení na zvláštne
1.0
užívanie miestnej komunikácie
sluzba_is_36798 Vydanie rozhodnutia o povolení umiestnennia 1.0
dopravného značenia
sluzba_is_36801 Vydanie rozhodnutia o povolení uzávierky
1.0
miestnej komunikácie
sluzba_is_36797 Vydanie rozhodnutia o povolení vodnej stavby 1.0
sluzba_is_36830 Vydanie rybárskeho lístku
1.0
sluzba_is_36799 Vydanie stanoviska k chovu nebezpečných
1.0
živočíchov
sluzba_is_36812 Vydanie stanoviska k zmene kultúry na PPF
1.0

ISVS
isvs_5000

Používateľ
G2C

isvs_5000
isvs_5001

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

isvs_5001

webová služba

G2E

isvs_5001

e-mail, webové sídlo

G2C

isvs_5001

e-mail, webové sídlo

G2C

isvs_5001
isvs_5001

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

G2C, G2B
G2C, G2B

isvs_5001
isvs_5001

webová služba
webová služba

G2E
G2E

isvs_5002

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5002

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5002

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5002

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5002

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5002

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5002
isvs_5002

webová služba
webová služba

G2E
G2E

isvs_5002
isvs_5002

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

G2C, G2B
G2C, G2B

isvs_5002
isvs_5002

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

G2B
G2C, G2B

isvs_5002

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5002

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5002

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5002

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5002

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5002

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5002

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5002

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5002
isvs_5002
isvs_5002

webové sídlo

G2C, G2B

webové sídlo

G2C, G2B

isvs_5002

webové sídlo

G2C, G2B

G2E
G2E
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Kód
Názov služby IS
sluzba_is_36796 Vydanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na
odpad
sluzba_is_36831 Vydanie voličského preukazu

Verzia
1.0

ISVS
isvs_5002

Kanál
webové sídlo

Používateľ
G2C, G2B

1.0

isvs_5002

G2C

sluzba_is_36832 Vydanie výpisu pohľadávok voči obci

1.0

isvs_5002

sluzba_is_36810 Vydanie výzvy na upravenie povrchu
rozkopávky
sluzba_is_36809 Vydanie výzvy na vyjadrenie sa k ďalšiemu
postupu vo veci rozkopania miestnej
komunikácie
sluzba_is_36833 Vytvorenie záznamu licencie alebo povolenia
sluzba_is_36834 Zmena atribútov/stavu licencie alebo
povolenia vrátane jej zrušenia
sluzba_is_36835 Prezentácia interného reportu z existujúcich dát

1.0

isvs_5002

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

1.0

isvs_5002

webové sídlo

G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_5002
isvs_5002

webová služba
webová služba

G2E
G2E

1.0

isvs_5003

G2E

sluzba_is_36837
sluzba_is_36836
sluzba_is_36840
sluzba_is_36841

1.0
1.0
1.0
1.0

isvs_5003
isvs_5003
isvs_5004
isvs_5004

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

1.0
1.0
1.0

isvs_5004
isvs_5004
isvs_5004

webová služba
webová služba
e-mail, webové sídlo

G2E
G2E
G2C, G2B

1.0

isvs_5004

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_5004
isvs_5005

G2E
G2C, G2B

1.0

isvs_5005

1.0
1.0

isvs_5005
isvs_5005

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

1.0

isvs_5005

G2C, G2B

1.0
1.0

isvs_5005
isvs_5005

webové sídlo, mobilná
aplikácia
webové sídlo
webové sídlo

1.0
1.0

isvs_5005
isvs_5005

webová služba
webová služba

G2E
G2E

1.0

isvs_5005

webová služba

G2E

1.0

isvs_5005

e-mail, webové sídlo

G2B

1.0

isvs_5005

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5005

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5005

e-mail, webové sídlo

G2C, G2B

1.0

isvs_5005

e-mail, webové sídlo

G2B

1.0

isvs_5005

webové sídlo

G2C

1.0

isvs_5005

e-mail, webové sídlo,
mobilná aplikácia

G2C

sluzba_is_36842
sluzba_is_36843
sluzba_is_36846
sluzba_is_36847
sluzba_is_36848
sluzba_is_36863
sluzba_is_36865
sluzba_is_36855
sluzba_is_36856
sluzba_is_36849

Vykonanie zberu dát pre existujúci typ reportu
Vytvorenie nového typu interného reportu
Realizácia platby ostatných poplatkov
Realizácia platby pokút, úrokov a sankčných
úrokov
Sprístupnenie záznamu o platbe
Sprístupnenie zoznamu o platbách
Vydanie potvrdenia o zaplatení ostatných daní
a poplatkov
Vydanie potvrdenia o zaplatení pokuty, úroku
alebo sankčného úroku
Zmena atribútov/stavu záznamu o platbe
Informácia o odstránení závady na chodníku
alebo priechode pre chodcov
Informovanie o odstránení poruchy verejného
osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
Informovanie o umiestnení včelstva
Podanie návrhu na vydanie rozhodnutia v
susedských sporoch
Podanie ohlásenia nelegálnej skládky

sluzba_is_36853 Podanie ohlásenia umiestnenia včelstva
sluzba_is_36851 Potvrdenie o prijatí ohlásenia umiestnenia
včelstva
sluzba_is_36858 Sprístupnenie záznamu sťažnosti/podnetu
sluzba_is_36867 Sprístupnenie zoznamu a detailu sťažností
podľa definovaných kritérií
sluzba_is_36861 Sprístupnenie zoznamu záznamu
sťažnosti/podnetu
sluzba_is_36869 Vydanie potvrdenia a prijatí otváracích hodín
prevádzkarne alebo ich zmeny, zaevidovanie
sluzba_is_36870 Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o
konaní verejného kultúrneho podujatia
sluzba_is_36872 Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o
konaní zhromaždenia občanov
sluzba_is_36873 Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o
odstrele
sluzba_is_36874 Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o
zrušení prevádzkovej jednotky
sluzba_is_36852 Vydanie rozhodnutia riešenia susedskách
sporov v správnom konaní
sluzba_is_36857 Vyhlásenie predmetu straty alebo nálezu

G2C, G2B
G2C, G2B

G2E
G2E
G2C, G2B

G2C
G2C, G2B
G2C

G2C, G2B
G2C, G2B
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Kód
Názov služby IS
sluzba_is_36850 Vystavenie výzvy na odstránenie skládky

Verzia
1.0

ISVS
isvs_5005

sluzba_is_36860 Vytvorenie záznamu sťažnosti/podnetu
sluzba_is_36859 Zmena atribútov/stavu sťažnosti/podnetu
sluzba_is_36862 Zverejnenie informácií o konaní dražby

1.0
1.0
1.0

isvs_5005
isvs_5005
isvs_5005

sluzba_is_36875 Podpora správy používateľov

1.0

isvs_5006

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

Používateľ
G2C, G2B
G2E
G2E
G2C, G2B
G2E
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Zoznam prevádzkovaných eGov služieb
Kód
sluzba_egov_2833
sluzba_egov_2779
sluzba_egov_2787
sluzba_egov_2788
sluzba_egov_2789
sluzba_egov_2791
sluzba_egov_2792
sluzba_egov_2793
sluzba_egov_2794
sluzba_egov_2795
sluzba_egov_2796
sluzba_egov_2797
sluzba_egov_2798
sluzba_egov_2782
sluzba_egov_2799
sluzba_egov_2800
sluzba_egov_2802
sluzba_egov_2803
sluzba_egov_2806
sluzba_egov_2804
sluzba_egov_2805
sluzba_egov_2807
sluzba_egov_2809
sluzba_egov_2810
sluzba_egov_2811
sluzba_egov_2812
sluzba_egov_2813
sluzba_egov_2814
sluzba_egov_2815
sluzba_egov_2816
sluzba_egov_2817
sluzba_egov_2818
sluzba_egov_2819
sluzba_egov_2820
sluzba_egov_2778
sluzba_egov_2821
sluzba_egov_2822
sluzba_egov_2823
sluzba_egov_2824
sluzba_egov_2790
sluzba_egov_2919
sluzba_egov_2928
sluzba_egov_2922
sluzba_egov_2909
sluzba_egov_2844
sluzba_egov_2840
sluzba_egov_2841
sluzba_egov_2842
sluzba_egov_2856
sluzba_egov_2910
sluzba_egov_2914
sluzba_egov_2843
sluzba_egov_2828
sluzba_egov_2827
sluzba_egov_2902

Názov
Diskusné fórum obce
Elektronická úradná tabuľa obce
Informovanie o centrách voľného času
Informovanie o cestovnom ruchu
Informovanie o cintorínoch obce
Informovanie o činnosti obce
Informovanie o dani z nehnuteľností
Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje
Informovanie o dani za predajné automaty
Informovanie o dani za psa
Informovanie o dani za ubytovanie
Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva
Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Informovanie o hospodárení obce a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Informovanie o jazykových školách v obci
Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce
Informovanie o materských školách v obci
Informovanie o mestskej autobusovej doprave
Informovanie o mestskej polícii
Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Informovanie o náboženských inštitúciách obce
Informovanie o odpadovom hospodárstve
Informovanie o pamätihodnostiach obce
Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce
Informovanie o požiarnom poriadku obce
Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore
Informovanie o sociálnych službách v obci
Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci
Informovanie o školských obvodoch
Informovanie o špeciálnych triedach
Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá
Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií
Informovanie o územnom pláne
Informovanie o verejnom obstarávaní
Informovanie o voľbách a referendách
Informovanie o základných školách v obci
Informovanie o základných umeleckých školách
Informovanie o zariadeniach školského stravovania
Informovanie o životnom prostredí
Informovanie verejnosti o civilnej ochrane
Ohlasovanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka
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 realizácie rozsiahlych postrekov poľnohospodárskych plodín
Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov
Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií
Organizovanie občianskeho svadobného obradu
Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým
Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Oznamovanie o konaní dražby
Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia
Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
Oznamovanie o odstrele

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
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Kód
sluzba_egov_2871
sluzba_egov_2847
sluzba_egov_2868
sluzba_egov_2869
sluzba_egov_2829
sluzba_egov_2907
sluzba_egov_2931
sluzba_egov_2845
sluzba_egov_2927
sluzba_egov_2924
sluzba_egov_2925
sluzba_egov_2926
sluzba_egov_2913
sluzba_egov_2897
sluzba_egov_2849
sluzba_egov_2867
sluzba_egov_2857
sluzba_egov_2858
sluzba_egov_2917
sluzba_egov_2786
sluzba_egov_2852
sluzba_egov_2899
sluzba_egov_2846
sluzba_egov_2862
sluzba_egov_2883
sluzba_egov_2894
sluzba_egov_2895
sluzba_egov_2884
sluzba_egov_2885
sluzba_egov_2887
sluzba_egov_2863
sluzba_egov_2900
sluzba_egov_2878
sluzba_egov_2904
sluzba_egov_2785
sluzba_egov_2872
sluzba_egov_2890
sluzba_egov_2906
sluzba_egov_2854
sluzba_egov_2880
sluzba_egov_2834
sluzba_egov_2888
sluzba_egov_2891
sluzba_egov_2870
sluzba_egov_2865
sluzba_egov_2886
sluzba_egov_2901
sluzba_egov_2915
sluzba_egov_2859
sluzba_egov_2873
sluzba_egov_2874
sluzba_egov_2853
sluzba_egov_2875
sluzba_egov_2855
sluzba_egov_2876
sluzba_egov_2866

Názov
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 o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v
historickej časti mesta
Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov
Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny
Oznamovanie strát a nálezov
Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky
Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Platenie miestnych daní
Platenie ostatných daní a poplatkov
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
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 finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť
Poskytovanie chladiarenského boxu na dočasné uloženie zomrelého
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Poskytovanie návratných dotácií
Poskytovanie nenávratných dotácií
Poskytovanie odľahčovacej služby
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Poskytovanie prepravnej služby
Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci
Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári
Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
Poskytovanie stravovania v jedálni
Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci
Povoľovanie ambulantného predaja
Povoľovanie odberu podzemných vôd (studňa) a zriadenie drobnej vodnej stavby
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok
Povoľovanie ohňostrojových prác
Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín
Povoľovanie používania symbolov obce
Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste
Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom
Povoľovanie realizácie podnikateľského plánu na území obce
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva
Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny
Povoľovanie výrubu drevín
Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
Požičiavanie zdravotných pomôcok
Predaj bytových priestorov obce
Predaj hnuteľného majetku obce
Predaj nebytových priestorov obce
Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce
Prenájom bytových priestorov obce
Prenájom hnuteľného majetku obce
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1.0
1.0
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1.0
1.0
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1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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Kód
sluzba_egov_2903
sluzba_egov_2879
sluzba_egov_2882
sluzba_egov_2861
sluzba_egov_2860
sluzba_egov_2839
sluzba_egov_2835
sluzba_egov_2832
sluzba_egov_2801
sluzba_egov_2836
sluzba_egov_2831
sluzba_egov_2837
sluzba_egov_2838
sluzba_egov_2808
sluzba_egov_2781
sluzba_egov_2780
sluzba_egov_2918
sluzba_egov_2881
sluzba_egov_2921
sluzba_egov_2905
sluzba_egov_2877
sluzba_egov_2848
sluzba_egov_2889
sluzba_egov_2850
sluzba_egov_2783
sluzba_egov_2784
sluzba_egov_2864
sluzba_egov_2911
sluzba_egov_2916
sluzba_egov_2908
sluzba_egov_2930
sluzba_egov_2892
sluzba_egov_2920
sluzba_egov_2923
sluzba_egov_2912
sluzba_egov_2893
sluzba_egov_2896
sluzba_egov_2851
sluzba_egov_2826
sluzba_egov_2898
sluzba_egov_2830
sluzba_egov_2825

Názov
Prenájom hrobového miesta
Prenájom nebytových priestorov obce
Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce
Prideľovanie bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Pripomienkovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy
Pripomienkovanie investičného zámeru obce
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
Publikovanie zoznamu neplatičov
Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat
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
Uvítanie detí do života
Vrátenie pomernej časti dane
Vybavovanie sťažností a podnetov
Vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana
Vydávanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní nehnuteľnosti
Vydávanie parkovacej karty
Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie
Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny vo verejnej zeleni
Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie
Vydávanie rozhodnutia v susedských sporoch
Vydávanie rybárskeho lístku
Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov
Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku
Vydávanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie/uskladnenie odpadu
Vydávanie voličského preukazu
Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii
Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok
Zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy
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
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1.0
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Zoznam prevádzkovaných služieb IS
Kód
sluzba_is_36535
sluzba_is_36579
sluzba_is_36543
sluzba_is_36544
sluzba_is_36572
sluzba_is_36587
sluzba_is_36694
sluzba_is_36637
sluzba_is_36607
sluzba_is_36609
sluzba_is_36689
sluzba_is_36695
sluzba_is_36614
sluzba_is_36638
sluzba_is_36644
sluzba_is_36618
sluzba_is_36619
sluzba_is_36620
sluzba_is_36624
sluzba_is_36678
sluzba_is_36665
sluzba_is_36640
sluzba_is_36679
sluzba_is_36648
sluzba_is_36649
sluzba_is_36635
sluzba_is_36681
sluzba_is_36628
sluzba_is_36658
sluzba_is_36630
sluzba_is_36660
sluzba_is_36700
sluzba_is_36633
sluzba_is_36675
sluzba_is_36652
sluzba_is_36706
sluzba_is_36713
sluzba_is_36714
sluzba_is_36717
sluzba_is_36736
sluzba_is_36737
sluzba_is_36739
sluzba_is_36740
sluzba_is_36742
sluzba_is_36744
sluzba_is_36786
sluzba_is_36764
sluzba_is_36769
sluzba_is_36765
sluzba_is_36775
sluzba_is_36777
sluzba_is_36778

Názov
Verzia ISVS
Poskytnutie informácie týkajúcej sa základného sociálneho poradenstva obce
1.0
isvs_4987
Publikovanie aktualít a informačný servis
1.0
isvs_4987
Publikovanie informácií o dani za nevýherné hracie prístroje
1.0
isvs_4987
Publikovanie informácií o dani za predajné automaty
1.0
isvs_4987
Publikovanie informácií o životnom prostredí
1.0
isvs_4987
Upovedomenie o (ne)akceptovaní pripomienky k návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce
1.0
isvs_4989
Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
1.0
isvs_4990
Podanie daňového priznania k dani za psa
1.0
isvs_4990
Podanie ohlásenia vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné 1.0
isvs_4990
stavebné odpady
Podanie ohlásenia závad zjazdnosti komunikácií
1.0
isvs_4990
Podanie oznámenia o konaní verejných telovýchovných, športových alebo turistických podujatí
1.0
isvs_4990
Podanie oznámenia o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
1.0
isvs_4990
Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
1.0
isvs_4990
Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného
1.0
isvs_4990
priestranstva
Podanie pripomienky k návrhu komunitného plánu obce
1.0
isvs_4990
Podanie sťažnosti alebo podnetu
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti na vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vrátane odôvodnenia
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti o organizovanie svadobného obradu
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti o poskytnutie základného sociálneho poradenstva
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti o povolenie používania symbolov obce
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti o povolenie prístupu k archívnym dokumentom alebo registratúrnym záznamom
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti o povolenie vjazdu do pešej zóny alebo historickej časti
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti o požičanie zdravotných pomôcok
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti o predaj bytových priestorov obce
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti o prenájom hnuteľného majetku obce
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti o prenájom hrobového miesta
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti o pridelenie, výmenu a doplnenie nádoby na vývoz komunálneho odpadu
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti o udelenie individuálnej licencie
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní odľahčovacej služby
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti a umiestneniu
1.0
isvs_4990
prevádzky
Podanie žiadosti o zriadenie vecného bremena na majetok obce
1.0
isvs_4990
Podanie žiadosti stavebníka o určenie súpisného čísla a orientačného čísla
1.0
isvs_4990
Vydanie rozhodnutia o prenájme hrobového miesta.
1.0
isvs_4991
Vydanie zmluvy o prenájme hnuteľného majetku obce
1.0
isvs_4991
Vydanie zmluvy o prevode bytového priestoru na žiadateľa
1.0
isvs_4991
Vydanie zmluvy o zriadení vecného bremena
1.0
isvs_4991
Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti zaplatiť daň za komunálne odpady a
1.0
isvs_4996
drobné stavebné odpady
Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti zaplatiť daň za nevýherné hracie prístroje
1.0
isvs_4996
Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti zaplatiť daň za psa
1.0
isvs_4996
Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti zaplatiť daň za ubytovanie
1.0
isvs_4996
Vydanie platobného výmeru za daň z nehnuteľností
1.0
isvs_4996
Vydanie potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
1.0
isvs_4996
Podanie žiadosti o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka / žiadosti o zrušenie OSHR
1.0
isvs_5000
Vydanie oznámenia o registrácii samostatne hospodáriaceho roľníka / o zrušení registrácie
1.0
isvs_5000
Vydanie potvrdenia o termíne konania občianskeho svadobného obradu
1.0
isvs_5000
Vydanie povolenia o vyhradzovaní parkovacieho miesta za poplatok
1.0
isvs_5000
Vydanie rozhodnutia o priznaní dávky v hmotnej núdzi
1.0
isvs_5000
Vydanie zmluvy o poskytovaní odľahčovacej služby
1.0
isvs_5000
Vydanie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
1.0
isvs_5000
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Kód
sluzba_is_36784
sluzba_is_36803
sluzba_is_36817
sluzba_is_36818
sluzba_is_36820
sluzba_is_36822
sluzba_is_36823
sluzba_is_36825
sluzba_is_36802
sluzba_is_36829
sluzba_is_36838
sluzba_is_36839
sluzba_is_36844
sluzba_is_36845
sluzba_is_36864
sluzba_is_36866
sluzba_is_36868
sluzba_is_36871
sluzba_is_36854

Názov
Vydanie zmluvy o požičaní zdravotnej pomôcky
Informovanie o začatí výrubu
Vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier
Vydanie potvrdenia o poskytnutí zbernej nádoby pre odpad a separovaný odpad
Vydanie povolenia k prístupu archívnych dokumentov alebo registratúrnych záznamov
Vydanie povolenia k vykonávaniu podnikateľského zámeru na území obce
Vydanie povolenia na používanie symbolov obce
Vydanie povolenia na vjazd a zotrvanie vozidla v pešej zóne alebo historickej časti mesta
Vydanie rozhodnutia k výrubu drevín
Vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla budove
Realizácia platby miestnych daní
Realizácia platby za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vydanie potvrdenia o zaplatení dane
Vydanie potvrdenia o zaplatení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Informácia o odstránení závady zjazdnosti komunikácie
Informovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
Vydanie oznámenia obce o stanovisku/vybavení sťažnosti alebo podnetu
Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických
podujatí
Vydanie rozhodnutia o ročnom poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia
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ISVS
isvs_5000
isvs_5002
isvs_5002
isvs_5002
isvs_5002
isvs_5002
isvs_5002
isvs_5002
isvs_5002
isvs_5002
isvs_5004
isvs_5004
isvs_5004
isvs_5004
isvs_5005
isvs_5005
isvs_5005
isvs_5005

1.0

isvs_5005
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