
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 
V Močenku dňa 27. 09. 2017                                              Číslo: 5 

                                                                                      Por. č.: 4  

 
Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracoval: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok  

 

 
 

U Z N E S E N I E č. 5.4 – V./OZ/2017 
 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 27. 09. 2017. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších právnych predpisov  

a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších právnych predpisov 

 

 

b e r i e   na vedomie 
 

 
Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017 

 
O zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

 
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 03. 11. 2017. 

 
 

 

 
 

 
 

 
PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce Močenok 

 
 

Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa 

3. Návrh VZN Obce Močenok č. ../2017 O zavedení a poskytovaní elektronických 
služieb 



Dôvodová správa 

 

Ohľadom pripravenosti na elektronizáciu samosprávy prebehla na Slovensku kontrola Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky s názvom „eGovernment a informačné systémy obcí  

a miest“. Prostredníctvom tejto kontroly boli zistené viaceré nedostatky v radoch miestnej územnej 

samosprávy spočívajúce najmä v absencii internej úpravy elektronickej komunikácie, ako aj prípadná 

existencia neaktuálnych obecných normatívnych aktov (napr. Všeobecne záväzné nariadenia obce  

a smernice), ktoré znemožňujú výkon verejnej moci elektronicky.  

 

Organizácia DEUS, ktorej služby Obec Močenok využíva, má však tak ako doposiaľ, aj v tomto 

prípade záujem zaoberať sa podnetmi zo samosprávy, byť súčinná aj pri ich vybavovaní a obciam 

využívajúcich IS DCOM pomôcť. Pripravili preto Návrh VZN, ktorým si obec naplní svoju 

povinnosť. 

 

Zo záverov kontroly NKÚ SR vyplýva, že obce zapojené do DCOM a miniDCOM+ spĺňajú 

podmienky stanovené zákonom. 


