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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)  

Zrušenie služieb asistovaného výkonu verejnej moci elektronicky a elektronických služieb poskytovaných 

sieťou integrovaných obslužných miest, s výnimkou služby poskytovania elektronických odpisov a 

výstupov z informačných systémov verejnej správy podľa § 26 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných 

technológiách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a služby zaručenej konverzie 

podľa § 35 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, 

vzhľadom na to, že subjekty prevádzkujúce integrované obslužné miesto ostanú naďalej oprávnenými 

osobami na poskytovanie týchto typov služieb. 

Nová služba (konkretizujte a popíšte) 

- 

7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom 

Názov služby  

Asistovaná elektronická úradná komunikácia FO, FO-P a PO s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej 

moci elektronicky a iné činnosti ustanovené osobitným predpisom (s výnimkou poskytovania 

elektronických odpisov a výstupov z informačných systémov verejnej správy a zaručenej konverzie 

uvedené v bode 7.1.1). 

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

§ 5 ods. 4 a súvisiace ustanovenia zákona o e-Governmente. 

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

Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta podľa § 7 ods. 2 zákona o e-Governmente, ktorým 

môže byť obec alebo mestská časť v Bratislave a Košiciach, ktoré sú matričným úradom, iný orgán 

verejnej moci, alebo poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu. 

7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?  

Priamy vplyv (popíšte)  

Nedostupnosť štátom garantovanej asistovanej služby elektronickej úradnej komunikácie s orgánom 

verejnej moci, tzn. nemožnosť podať elektronické podanie orgánu verejnej moci za asistencie pracovníka 

integrovaného obslužného miesta. Nedostupnosť inej služby poskytovanej integrovaným obslužným 

miestom v súlade s § 7 ods. 1 zákona o e-Governmente (s výnimkou elektronického odpisu, výstupu 

z informačného systému verejnej správy a zaručenej konverzie).  

Nepriamy vplyv (popíšte)  

Nie 

7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana 

7.2.1 Náklady  

Zníženie priamych finančných nákladov  
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Nie 

Zvýšenie priamych finančných nákladov 

Nie 

Zníženie nepriamych finančných nákladov 

Nie 

Zvýšenie nepriamych finančných nákladov 

Nie 

7.2.2 Časový vplyv  

Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte) 

Nepredpokladá sa časový vplyv 

Zníženie času  vybavenia požiadavky (popíšte) 

Nepredpokladá sa časový vplyv 

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? 

Občan, ktorý má záujem využiť služby integrovaného obslužného miesta na využitie služby asistovanej 

elektronickej úradnej komunikácie s orgánom verejnej moci alebo má záujem využiť inú službu v rámci 

§ 5 ods. 4 zákona o e-Governmente (s výnimkou služieb poskytnutia elektronického odpisu, výstupu z 

informačného systému verejnej správy a zaručenej konverzie). 

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

zanikajú už existujúce povinnosti?   

Nové povinnosti (identifikujte)  

Nie 

Zanikajúce povinnosti (identifikujte) 

Nie 
 

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?  

Obec alebo mestská časť v Bratislave a Košiciach, ktoré sú matričným úradom alebo iný orgán verejnej 

moci využívajúci informačný systém integrovaného obslužného miesta v správe MIRRI SR. 

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

povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?    
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Nové povinnosti (identifikujte) 

Nie 

Zanikajúce povinnosti (identifikujte) 

Povinnosť prevádzkovať integrované obslužné miesto a poskytovať asistovanú službu 

elektronickej úradnej komunikácie a iné činnosti podľa § 7 ods. 1 zákona o e-Governmente.  

 


