Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 2. štvrťroku 2013

2) Návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy
druhá etapa reformy miestnej štátnej správy ESO
Zámer opatrenia: zrušenie dezintegrovanej špecializovanej miestnej štátnej správy a vytvorenie jednotnej sústavy
miestnych orgánov štátnej správy
Obsah opatrenia:
• zrušenie 248 miestnych orgánov štátnej správy k 1. októbru 2013 pričom sa ich pôsobnosť presunie na
integrovaný miestny orgán štátnej správy s názvom okresný úrad; konkrétne sa zrušia:
o obvodné úrady životného prostredia
o obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
o obvodné lesné úrady
o obvodné pozemkové úrady
o správy katastra
• ustanovenie okresných úradov so sídlami v 72 okresoch; v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košice sa
ponechá, rovnako ako doteraz, po jednom okresnom úrade s územnou pôsobnosťou pre všetky okresy týchto
miest
• odstránenie doterajšej disproporcie viacerých obvodných úradov, ktorých územné obvody sú vymedzené
niekoľkými okresmi, prípadne iným spôsobom (obcami)
• očakávaná úspora v tomto roku by mala dosiahnuť 2,6 milióna eur
• od roku 2014 sa má ročne ušetriť 11,5 milióna eur, z toho 2,2 na miestnej štátnej správe a zvyšok na ústredných
orgánoch
Názory proponentov:
• novela umožní občanovi vybaviť všetko na jednom mieste
• celkový odhad úspor tejto reformy je takmer 700 miliónov eur; ušetriť sa má hlavne na správe nehnuteľností,
materiálno-technickom zabezpečení či využívaní jednotnej IT infraštruktúry
• zrušením vybraných úradov sa zníži počet inštitúcií nakladajúcich so štátnym majetkom, čím sa zjednoduší a
zlacní verejné obstarávanie ako aj rozhodovanie o personálnych otázkach
Názory oponentov:
• problém s koncentráciou moci; koncentrácia ekonomických funkcií, verejného obstarávania a úradov pod jednu
strechu
• ministerstvo realizuje ESO len na základe interných analýz, ktoré odmieta zverejniť; realistickosť plánovanej sumy
úspor nie je možné overiť
• samotné ministerstvo priznáva, že táto fáza reformy znamená „len zmenu názvu obvodných úradov na okresné
úrady“, a nemá dôjsť k prepúšťaniu zamestnancov, len k zrušeniu sto tabuľkových miest, ktoré neboli obsadené
Primárny zdroj:: Návrh zákona (č. **/2013) o organizácii miestnej štátnej správy
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4428
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