
 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
 

PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA  
 

č. 44/ 2014  
zo d ňa 09 . de cembra  2014   

 
o  zavedení  a p oskytovaní  elektronických   služieb  

a o   zmene  a d oplnení  niektorých  všeobecne  záväzných  nariadení  

Schválené:   09.  decembra  2014  uznesením  číslo  135/2014        
Vyhlásené:   10.12.2014  
Platné:   10.12.2014   
Účinné:    01.01.2015  



 
 
 

 

       
         

 
 

                 
                        

                   
            

           
   

 

 
 

 

(1)  Prešovský  samosprávny  kraj  poskytuje  elektronické  služby1)   predovšetkým  
prostredníctvom  Integrovaného  informačného  systému  Prešovského  samosprávneho  
kraja  (  ďalej  aj  ako  „  IIS  PSK  „)  alebo Ú stredného  portálu  verejnej  správy  (  ďalej  aj  ako  „  
ÚPVS „  )   2).  

 

 

 
 

 

 
          

           
      

 
 
 
 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  
č.  44/2013   

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 a § 11 
ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch ) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o 
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení : 

Čl.  I  
§ 1  

(2)  Aktualizovaný  zoznam  jednotlivých  elektronických  služieb  Prešovského  
samosprávneho  kraja  (ďalej  len  „elektronické  služby“),  ich  popis  a  návody  na  
používanie  sú  uvedené  na  portáli    Prešovského    samosprávneho    kraja    (www.po-
kraj.sk)    v  sekcii    elektronických  služieb  a  na  Ústrednom   portáli  verejnej   správy   
(www.slovensko.sk)  .  
 

(3)  Prístup   k  elektronickým  službám  je   možný   prostredníctvom  webového  prehliadača  
na  adresách:  
a)  www.po-kraj.sk  v s ekcii  elektronických s lužieb,   
b)  www.slovensko.sk.  

(4)  Pre  využívanie  elektronických  služieb  je  potrebná  identifikácia  a  autentifikácia  podľa    
osobitného pr edpisu3)  pokiaľ  pri  príslušnej  elektronickej  službe  nie  je  uvedené  inak.  

§ 2  

Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch Prešovského 
samosprávneho kraja uvádza písomná forma komunikácie rozumie sa ňou listinná aj 
elektronická komunikácia podľa osobitného predpisu4). 

1)  §  2  ods.  1  písm.  q)  zákona  č.  275/2006  Z.  z.  o  informačných  systémoch  verejnej  správy  a  o  zmene  a  doplnení  
niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov.  

2)  §  6  zákona  č.  305/2013  Z.  z.  o  elektronickej  podobe  výkonu  pôsobnosti  orgánov  verejnej  moci  
a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  (zákon  o  e-Governmente).  

3)  §  19  zákona  č.  305/2013  Z.  z.  o  elektronickej  podobe  výkonu  pôsobnosti  orgánov  verejnej  moci  a  o  
zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  (zákon  o  e-Governmente).  

4)  Zákon  č.  305/2013  Z.  z.  o  elektronickej  podobe  výkonu  pôsobnosti  orgánov  verejnej  moci  a  o  zmene  a  
doplnení  niektorých  zákonov  (zákon  o  e-Governmente).  

www.slovensko.sk
www.po-kraj.sk
www.slovensko.sk


 

 

 

 

 
          

        
             
       

 
            

 

 

 
      

 
                     
           

 
 

 
         
          

                
 

 
       

              
            

                
      

 
       

            
            
            

             
          

       
 

                   
 

                    
          

Čl.  II  

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 20/2010 o podmienkach 
poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej 
osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na 
území PSK sa mení a dopĺňa takto: 

(1) Čl. II bod (1) písm. a) a b) znie: 

a)  oprávnený  žiadateľ  doručí  v  listinnej  alebo  elektronickej1)   forme  žiados   o  poskytnutie  
finančného  príspevku  počas  kalendárneho  roka  (ktorý  je  zhodný  s  rozpočtovým  rokom)  
pred  schválením  rozpočtu  PSK,  a  to  v  termíne  najneskôr  do  31.  júla  príslušného  
kalendárneho  roka  na  nasledujúci  kalendárny  rok.  Pre  kalendárny  rok  2011  sa  môžu  
žiadosti  doruči   do  31.augusta.  Finančný  príspevok  poskytne  PSK  v  dohodnutej  výške,  
na  dohodnutý  účel  použitia, s   dohodnutým  spôsobom  poskytnutia  a  vyúčtovania,  

b)  listinná  alebo  elektronická1)  žiados   bude  ma   predpísané  formálne  náležitosti,  jej  
súčas ou j e  aj  projekt  v p redpísanej  štruktúre  podľa  prílohy  č. 1 k t   omuto V ZN  

(2) dopĺňa sa odkaz pod čiarou: 

1) Čl. I §1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 44/2014 zo dňa 9. decembra o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení 

Čl.  III  

Všeobecné záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 15/2008 o 
poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v znení 
VZN PSK č. 39/2014, ktoré mení a dopĺňa VZN PSK č. 15/2008 sa mení a dopĺňa 
takto: 

1) § 5 odsek 1) znie: 
O pridelenie dotácie na základe zverejnenej výzvy môžu žiadať iba subjekty uvedené v § 
2 (ďalej len „žiadateľ“), na základe žiadosti listinnej alebo elektronickej3) predloženej 
Úradu PSK a za predpokladu, že žiadateľ má sídlo na území PSK, resp. trvalý pobyt na 
území PSK pri fyzických osobách podnikateľoch. 

2) § 6 odsek 2) znie: 
K predloženej žiadosti vypracuje odbor financií Úradu PSK stanovisko, v ktorom uvedie 
či žiados  spĺňa podmienky zverejnenej výzvy a tohto VZN. Na doplnenie žiadosti 
o chýbajúce doklady, resp. zmenu nesprávnych údajov sa stanovuje pre žiadateľa 10 
dňová lehota od obdŕžania výzvy listinnej alebo elektronickej

3) 
zo strany Úradu PSK. Pri 

zasielaní výzvy listinne bude uprednostňovaná komunikácia na e-mailovú adresu v 
prípade, že táto bude uvedená v žiadosti. 

3) dopĺňa sa odkaz č. 3 pod čiarou a doterajší odkaz č. 3 sa prečísluje na odkaz č. 4: 

3) Čl. I §1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 44/2014 zo dňa 9. decembra o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení 
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 Čl. I V  
  

                
           

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

    
 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 9. decembra 2014 na 8. zasadnutí 
zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 135/2014 a nadobúda 
účinnos  1.1.2015. 

v.r. 
MUDr. Peter Chudík 

predseda 
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