Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 4. štvrťroku 2012

1) Novela zákona o štátnej správe (reforma ESO)
zrušenie časti štátnych úradov; vytvorenie kontaktných centier na vybavenie administratívnych záležitostí
občana so štátom
Zámer opatrenia: prijať legislatívne opatrenia smerujúce k vytvoreniu novej štruktúry miestnych orgánov štátnej
správy, aby sa zjednodušil kontakt občana so štátnou správou, sprehľadnil chod verejných inštitúcií a zlepšila
verejná kontrola
Obsah opatrenia:
• novela štátnej správy predstavuje prvú fázu reformy ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) počas
ktorej zanikne 64 štátnych úradov
• prvá fáza sa bude týkať najmä:
o krajských školských úradov, stavebných úradov a územných vojenských správ, ktorých kompetencie
a majetok sa presunú na ministerstvo vnútra
o krajských úradov životného prostredia, krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
a krajské pozemkové, lesné a katastrálne úrady, ktorých kompetencie sa presunú na špecializované orgány
nižšieho stupňa
• už v tomto roku by mala reforma priniesť úsporu vo výške 3,2 mil. €
• druhá fáza by mala zabezpečovať integráciu všetkých pôsobností miestnej štátnej správy do jedného štátneho
úradu
• podstata celej reformy spočíva v jednoduchej a koncentrovanej dostupnosti štátnych služieb občanom:
o dnešných 613 úradov má nahradiť 79 okresných úradov
o v okresných mestách vzniknú kontaktné centrá v ktorých bude možné vybaviť všetku administratívu so
štátom
o žiadosti bude môcť občan podať v ktoromkoľvek kontaktnom centre
o doklady z iných úradov si štát zabezpečí sám
o informácie o stave žiadostí bude poskytovať aj call centrum
Názory proponentov:
• zrušením vybraných úradov sa zníži počet inštitúcií nakladajúcich so štátnym majetkom, čím sa zjednoduší
a zlacní verejné obstarávanie ako aj rozhodovanie o personálnych otázkach
• bežný človek ušetrí čas a peniaze tým, že nebude musieť obchádzať viaceré úrady
• na chode štátnej správy sa do roku 2016 ušetrí približne 700 miliónov €
Názory oponentov:
• reforma bola pripravovaná narýchlo a bez poctivých analýz dopadov. Vláda namiesto skutočnej reformy iba
koncentruje moc do svojich rúk
• avizované úspory financií nie sú reálne, pretože úrady sa v skutočnosti nerušia, iba zlučujú; úspory by mohli
vzniknúť jedine optimalizáciou činností jednotlivých úradov a odstránením prezamestnanosti
• zrušenie niektorých úradov (napríklad krajských školských úradov) môže viesť k neodbornému riadeniu
v jednotlivých odboroch
Primárny zdroj:: Novela zákona (č. 345/2012) o štátnej správe
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4152
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