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Oznámenie o zrušení Zberného pod účtu - stanovisko k žiadosti o predíženie lehoty.
Na základe vašej žiadosti, zo dňa 16.08.2018, o predlženie lehoty zrušenia Zberného podúčtu
IBAN:
NÁZOV ÚČTU:

SK36 6500 0000 2700 2054 5796
Ministerstvo vnútra SR - Poplatky katastra

vám zasielame nasledovné stanovisko:
vašej žiadosti o predlženie možnosti využívať zberný pod účet Siovenskej pošty, a. s.,
SK36 6500 0000 2700 2054 5796 do 31.06.2019
vyhovujeme.
ODÔVODNENIE:
Vašu žiadosť považujeme za dostatočne opodstatnenú vzhl'adom na nevyhnutnosť realizovať z vašej
strany úpravy informačných systémov, ktoré poskytujú služby katastra nehnutel'ností, ktoré ste vo svojej
žiadosti potvrdili uskutočniť v termíne do 30.06.2019.
Vzhl'adom k tomu, že naším spoločným záujmom je minimalizovať platby za správne poplatky
prostredníctvom legacy účtov (nakol'ko platby nie sú v systéme eKolok napáravané ku konkrétnej službe),
dovol'ujeme si vás požiadať:
o odstránenie informácií o možnosti platby prostredníctvom zberného podúčtu na všetkých dostupných
miestach, ktoré boli zverejnené Ministerstvom vnútra SR (internet / dokumenty úradu, a pod.), a tiež
zabezpečiť, aby úradníci pracujúci v systéme eKolok klientom prioritne odporúčali všetky ostatné formy
úhrad správnych poplatkov (eKolok zakúpený na kiosku, eKolok zakúpený na pošte, platobný predpis
vystavený v module správy poplatkov, mobilnú aplikáciu, webovú aplikáci
irtuálny kiosk) .
S pozdravom
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Ing. Marek Le dacký
riaditel' sJ~cie elektr ických služieb
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