Rozpočtové opatrenie č. 9/2019
Schválené na zasadnutí OZ dňa 25.07.2019 uznesením č. V/67/2019
Dôvodová správa k návrhu rozpočtového opatrenia č. 9/2019
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) hovorí o povinnostiach obce zverejňovať na elektronickej úradnej tabuli
elektronické dokumenty, ktoré je obec povinná zverejňovať podľa osobitných predpisov ( Napríklad § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 11 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ap.)

Podľa zákona o e-Governmente sú obce povinné na výkon verejnej moci používať spoločné moduly, pričom riešenie
CUET (centrálna elektronická tabuľa) je súčasťou modulu elektronického doručovania. Firma Galileo vypracovala modul
umožňujúci prepojenie Úradnej tabule na webovej stránke obce s portálom www.slovensko.sk (CUET). CUET je
elektronické úložisko, na ktoré sa zasielajú, a na ktorom sa zverejňujú elektronické úradné dokumenty, ak tak ustanovuje
zákon o e-Governmente.
Cena za výrobu modulu je 948,- € a ročný poplatok za prevádzku modulu 294,- €. V rozpočte je potrebné vytvoriť
položku vo výške 1.242,- € s názvom centrálna úradná elektronická tabuľa. Prostriedky na vytvorenie položky navrhujem
použiť z položky MK–oprava, údržba, ktorú tým znížime o 1.242,- €.
V Slovinkách, dňa 23.07.2019
Návrh na zmenu rozpočtu
K dátumu: 23.7.2019
Doklad: RO 9/2019

1

Popis: Rozpočtové opatrenie č. 9/2019

Názov položky
MK - oprava, údržba
Centrálna úradná
elektronická tabuľa

Kód programu, Kód Ekonomická Funkčná
Upraven
podprogramu, zdroja klasifikáci klasifikácia
ý pred
prvku
a
Schválený zmenou
41
635010
04.6.0
30 000.00 29 500.00
41

637005

01.1.1

0.00
30 000.00

0.00
29 500.00

Upravený
po zmene
Zvýšenie
0.00
1 242.00
1 242.00

Zníženie
1 242.00

28
258.00
0.00
1
242.00
1 242.00 29 500.00
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