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CENTRÁLNA ÚRADNÁ ELEKTRONICKÁ TABUĽA (CUET)

• Zriadená na ústrednom portáli verejnej správy (UPVS)

• Elektronické úložisko zverejnených úradných dokumentov

• Povinnosť OVM zverejňovať elektronické úradné dokumenty

• Platnosť od 1.11.2016



LOMTEC.COMLOMTEC.COM

ZVEREJŇOVANIE NA CUET

AKÉ ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY ZVEREJŇOVAŤ

• Ktoré sa:

- Doručujú vyvesením na úradnej tabuli obce/mesta

- Zverejňujú alebo vyvesujú na úradnej tabuli, webovom sídle

• Zverejnenie v rovnaký deň, ako na úradnej tabuli, webovom sídle.

• Dokumenty v listinnej podobe s rovnakým spôsobom doručenia,

zverejnenia alebo vyvesenia na úradnej tabuli, webovom sídle.
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• Využívanie už zverejnených oznamov na webovom sídle obce/mesta

• Automatické sťahovanie oznamov cez nástroj RSS 

• Zrkadlenie na portáli ESMAO

• Spôsob publikácie automat/manuálne

• Výber jednotlivých oznamov na publikáciu

• Opečatenie a publikácia oznamov na CUET

• Informácie o priebehu publikácie 

• Samotná publikácia a zverejnenie  na CUET

ZVEREJŇOVANIE NA CUET V ESMAO

PROCES ZVEREJŇOVANIA
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ZVEREJŇOVANIE NA CUET V ESMAO

ZVEREJŇOVANIE V PROSTREDÍ  ESMAO
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ZVEREJŇOVANIE NA CUET V LOMTEC
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Hromadný import dát
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• Povinnosť OVM zasielať elektronické podania (stavba, dane...)

• Zasielanie z prostredia IS na správu registratúry obce

• Riešenie ponúkané v ESMAO v prípade neitregrovateľnosti dodávateľa registratúry

• Importovanie dát z iných agendových IS – dane

• Zisťovanie aktívnosť e-schránok daňovníkov

• Zasielanie daňových rozhodnutí do registratúry

• Vytváranie autorizačnej doložky k daňovým rozhodnutiam

• Vytváranie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti

• Tlač základnej finančnej kontroly

HROMADNÝ IMPORT DÁT
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Hromadný import dát – Ako na to?

Práca v prostredí Operatívne dátové úložisko (ODU),

odosielanie daňových rozhodnutí 
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Autorizovanie úradných 

dokumentov
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AUTORIZOVANIE ÚRADNÝCH DOKUMENTOV

Spôsob autorizácie

• Vykonávanie verejnej moci elektronicky pre všetky OVM

• Príjmať a vytvárať elektronické podania 

• Autorizovanie prostredníctvom Kvalifikovaná dôveryhodná služba (KDS)

• Proces vybavenia: zaslanie žiadosti na NASES, zmluva o poskytovaní KDS, 
osobné prevzatie

• Plná moc – nápomocný Lomtec.com v procese nastavenia

• Vydanie KDS - elektronická pečať obce/mesta, alebo mandátny certifikát

• Autorizácia úradných dokumentov v prostredí ESMAO
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AUTORIZOVANIE ÚRADNÝCH DOKUMENTOV
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AUTORIZOVANIE ÚRADNÝCH DOKUMENTOV
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Konverzia dokumentov
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KONVERZIA DOKUMENTOV

ZARUČENÁ KONVERZIA

• V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente

• Transformácia listinnej a elektronickej formy dokumentov

• Rovnaké právne účinky a mohol byť použitý rovnako na právne účely ako 
pôvodný dokument

• Nadstavba k systému ESMAO a ActiveRegistratúra

• Vykonávanie konverzie výhradne mandátnym certifikátom

• Osoba musí byť oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu

• Nová vyhláška účinnosť od 1.1.2020 – možnosť pečatenia

• Centrálna evidencia záznamov zaručenej konverzie (EZZK)

• Integrácia do EZZK  do 30.11.2019
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KONVERZIA DOKUMENTOV
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KONVERZIA DOKUMENTOV
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KONVERZIA DOKUMENTOV

LISTINNÝ ROVNOPIS SPÔSOB VYTVÁRANIA

• V prípade keď e-schránka nie je aktivovaná na doručovanie

• Transformácia elektronického dokumentu do listinnej podoby + vytvorenie 
doložky o autorizácii

• Povinné položky autorizácie spôsob autorizácie  a osoba vykonávajúca 
rovnopis

• Doložka o autorizácii vytváraná v ESMAO prostredí

• Tlač doložky o autorizácii vrátane listinnej podoby dokumentu
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DOLOŽKA O AUTORIZÁCII



LOMTEC.COM

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Ing. Peter Bachleda
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR, LOMTEC.COM

peter.bachleda@lomtec.com+421 917 921 329 www.lomtec.com


