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Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana 

7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom  

7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej 

služby?  

Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)  

-  

Nová služba (konkretizujte a popíšte) 

1. Doplnením § 5 ods. 3 písmenom g) (novelizačný bod 10) vzniká okresnému úradu v sídle kraja nová 

povinnosť vydávať stanoviská k územnoplánovacej dokumentácii vo veciach prebiehajúcich a plánovaných 

pozemkových úprav. 

2. Doplnením § 6 odsekom 8 (novelizačný bod 19) vzniká nová povinnosť ustanoviť opatrovníka pre prípady 

vymedzené v návrhu zákona. 

3. Doplnením § 6 odsekom 11 (novelizačný bod 19) vzniká povinnosť viesť register trvalých porastov na 

cudzom pozemku a povinnosť vyzvať občana na zápis trvalého porastu a povinnosť začať práce na 

vyhotovovaní registra porastov (§ 8 ods. 3, novelizačný bod 34)  

4. Doplnením § 7 ods. 4 písmenom k) (novelizačný bod 27) vzniká nová povinnosť pre okresný úrad vyzvať 

okrem žiadateľa aj Slovenský pozemkový fond a správcu, aby v tej istej lehote navrhli pozemky na účely 

vyrovnania vo vlastníctve štátu; obdobná povinnosť vzniká doplnením písmena l), pokiaľ ide o pozemkové 

úpravy vykonávané podľa § 2 ods. 1 písm. m). 

5. Vložením nového odseku 5 v § 8 (novelizačný bod 35) okresnému úradu vzniká nová povinnosť informovať 

o začatí vykonávania pozemkových úprav. 

7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom 

Názov služby  

Nie je možné jednoznačne uviesť názov služby, nakoľko tieto povinnosti sú definované v jednotlivých § v rámci 

príslušnej etapy konania o pozemkových úpravách. Nové služby verejnej správy, ktorých vytvorenie návrh zákona 

predpokladá, sú uvedené v bode 7.1.1.  

Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby) 

-  

Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať  

Okresné úrady odbory pozemkové a lesné 

7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?  

Priamy vplyv (popíšte)  

 

Nepriamy vplyv (popíšte)  

 

7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana 

7.2.1 Náklady  

Zníženie priamych finančných nákladov  

 

Zvýšenie priamych finančných nákladov 

Priame finančné náklady sa pre občana zvyšujú zavedením povinnosti osvedčiť podpis na plnomocenstve v konaní 

podľa novelizovaných právnych predpisov (čl. II bod 3 - doplnenie § 11 odsekom 12 a čl. IV bod 7 – doplnenie § 6 

odsekom 15). Odmena za notárske úkony je stanovená osobitným predpisom (Vyhláška Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších 

predpisov). 

Zníženie nepriamych finančných nákladov 

 

Zvýšenie nepriamych finančných nákladov 
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7.2.2 Časový vplyv  

Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte) 

Čas vybavenia požiadavky sa zvyšuje o čas potrebný na vyžiadanie povinných náležitostí k dosiahnutiu výsledku 

služby a o čas potrebný na ich doručenie.  

Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte) 

 

7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?  

Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je 

veľkosť tejto skupiny? 

Účastníci pozemkových úprav (§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 

usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov). 

7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už 

existujúce povinnosti?  

Nové povinnosti (identifikujte)  

Občanovi, ktorý je v konaní podľa novelizovaných právnych predpisov zastúpený na základe plnomocenstva, 

vzniká nová povinnosť, a to mať podpis na plnomocenstve osvedčený (čl. II bod 3 - doplnenie § 11 odsekom 12 

a čl. IV bod 7 – doplnenie § 6 odsekom 15).  

Zanikajúce povinnosti (identifikujte) 

 

7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe 

7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?  

Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?  

Okresné úrady pozemkové a lesné odbory. 

7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo 

zanikajú už existujúce povinnosti?  

Nové povinnosti (identifikujte) 

1. okresnému úradu v sídle kraja vzniká nová povinnosť vydávať stanoviská k územnoplánovacej 

dokumentácii vo veciach prebiehajúcich a plánovaných pozemkových úprav - § 5 ods. 3 písm. g) 

(novelizačný bod 10), 

2. vzniká povinnosť ustanoviť opatrovníka pre prípady vymedzené v návrhu zákona - § 6 ods. 8 (novelizačný 

bod 19), 

3. vzniká nová povinnosť viesť register trvalých porastov na cudzom pozemku a povinnosť vyzvať občana na 

zápis trvalého porastu - § 6 ods. 11 (novelizačný bod 19) a povinnosť začať práce na vyhotovovaní registra 

porastov - § 8 ods. 3 (novelizačný bod 34), 

4. § 7 ods. 4 písm. k) (novelizačný bod 27) – vzniká nová povinnosť pre okresný úrad vyzvať okrem žiadateľa 

aj Slovenský pozemkový fond a správcu, aby v tej istej lehote navrhli pozemky na účely vyrovnania vo 

vlastníctve štátu; obdobná povinnosť v novom písmene l), pokiaľ ide o pozemkové úpravy z dôvodu podľa 

§ 2 ods. 1 písm. m). 

5. okresnému úradu vzniká nová povinnosť informovať o začatí vykonávania pozemkových úprav - § 8 ods. 5 

(novelizačný bod 35). 

Zanikajúce povinnosti (identifikujte) 

Zaniká povinnosť okresnému úradu prerokovať pozemkové úpravy s poľnohospodárskym podnikom a lesným 

podnikom, osobou, ktorá obhospodaruje pozemok, ktorého je vlastníkom, spoluvlastníkom, správcom, nájomcom 

na základe zmluvy o nájme alebo zo zákona alebo ktoré obhospodarujú pozemok na základe iného zákonného 

dôvodu a s obcou a orgánom štátnej správy na úseku územného plánovania – vypustenie odsekov 6 a 7 v § 7 

(novelizačný bod 28). 

 


