MĚSTO MOLDAVA NAD BODVOU
Městský úřad, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Zákon proti byrokracii
informácia pre obyvatel’ov města Moldava nad Bodvou
a ostatnú veřejnost’

Město Moldava nad Bodvou informuje obyvatel’ov města a ostatnú veřejnost’:
Od 01. 09. 2018 nadobudol účinnost’ zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využíváním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnění niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (ďalej
len „zákon proti byrokracii"), na ktorom sa uzniesla Národná rada Slovenskej republiky
dňa 15. 05. 2018.
Zákon proti byrokracii zavádza povinnost’ pre orgány verejnej moci, a teda aj pre
město Moldava nad Bodvou, získavať a používat’ pri svojej ůradnej činnosti údaje
evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické
osoby a právnické osoby od povinnosti předkládat’ najčastejšie požadované výpisy z
registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii
občanov so štátom a s orgánmi verejnej moci všeobecne - teda aj s mestom Moldava
nad Bodvou. Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo
živnostenského registra a od 01. 01. 2019 aj výpis a odpis z registra trestov.
V zmysle ustanovenia § 1 ods. 6 zákona proti byrokracii, ak z technických dévodov
nie je možné získat’ údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v
rozsahu zdrojových registrov bezodkladné, orgány verejnej moci a právnické osoby podl’a
§ 1 ods. 4 zákona sú oprávněné požiadať osoby o predloženie výpisov z příslušných
zdrojových registrov v listinnej podobě. Listinná podoba výpisov podl’a predchádzajúcej
vety nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podl’a osobitného
předpisu.

Miesto zverejnenia: webové sídlo města www.moldava.sk,
úradná tabul’a města Moldava nad Bodvou
Dátum zverejnenia: 07. 09. 2018

telefon

i BAN, BIC VUB a.s.

IČO

055/4880211

SK51 0200 0000 0000 2552 2542

00 324 451

msu@moldava.sk

fax

SUBASKBX

DIČ

web

2020746123

www.moldava.sk

055/4603221

e-mail

