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
-

Zmenila a doplnila sa forma poskytovania dotácii, z jednoročných na viacročné v rámci
vzniknutého programu Obnovme si svoj dom 1.6

Nová služba
- Vznik novej služby: vytvorenie špeciálneho podprogramu v rámci dotačného programu
Obnovme si svoj dom, ktorého výzva bude neustále otvorená pre prípady náhlych havárií na
národných kultúrnych pamiatkach
- Akčný plán v strategickej oblasti 1 v úlohe Evidencia a Ústredný zoznam pamiatkového fondu
popisuje realizáciu a implementáciu projektu PAMIS (Pamiatkový informačný systém), čo je
nový informačný systém Pamiatkového úradu SR, ktorí zosúladí dátové služby GIS
(geografický informačný systém) a AIS OP (Automatizovaný informačný systém ochrany
pamiatok), ktorý bude slúžiť na konsolidáciu a centralizáciu dát pamiatkového úradu
a krajských pamiatkových úradov. Potreba vzájomného prepojenia s verejnými a dostupnými
registrami iných úradov a organizácii (kataster nehnuteľností, evidencia obyvateľstva, obchodný
register a pod), v rámci zabezpečenia efektívnej, spoľahlivej a otvorenej verejnej správy.
Príprava projektu je vo fáze, kedy bol reformný zámer predložený na Úrad pre investície a
informatizáciu a je schválený Riadiacim výborom OPII, prioritná os č. 7 Informatizačná
spoločnosť.*
Pozn.: nasledovné je vypracované k implementácii projektu PAMIS

7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
Informačný systém PAMIS prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy bude poskytovať
18 nových koncových služieb:
1. Podnet na vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku
2. Žiadosť o záväzné stanovisko KPÚ ku konaniam stavebného úradu
3. Žiadosť o záväzné stanovisko k zámeru úpravy nehnuteľnosti v ochrannom pásme
4. Žiadosť o záväzné stanovisko k prípravnej alebo projektovej dokumentácii obnovy alebo úpravy
5. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu reklamného, informačného, propagačného
alebo technického zariadenia
6. Žiadosť o rozhodnutie o výskume pre vedecké a dokumentačné účely
7. Žiadosť o rozhodnutie o zámere na reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky
8. Žiadosť o rozhodnutie o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky
9. Žiadosť o rozhodnutie o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území
10. Žiadosť o rozhodnutie o reštaurátorskej dokumentácii národnej kultúrnej pamiatky
11. Žiadosť o rozhodnutie o umiestnení reklamného, informačného, propagačného alebo technického
zariadenia
12. Žiadosť o vydanie stanoviska k vykonaným prácam obnovenia alebo reštaurovania kultúrnej
pamiatky
13. Žiadosť o stanovisko KPÚ k územnoplánovacej dokumentácii
14. Štátny pamiatkový dohľad (MK SR)
15. Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu NKP z územia SR do zahraničia, overovanie zhody a
posúdenia celkového stavu po ich vrátení
16. Vydávanie odborných posudkov a odborných stanovísk vo veci ochrany pamiatkového fondu,
archeologických nálezov a archeologických nálezísk
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17. Vydávanie stanovísk k pamiatkovým výskumom
18. Vydávanie rozhodnutí o archeologických výskumoch
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady

7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv
Vybudovaný centralizovaný registrový systém bude mať predovšetkým pozitívne dopady na fungovanie
Pamiatkového úradu SR a to uchovávaním informácií a vedomostí jeho zamestnancov pre zabezpečenie
kontinuity výkonu verejnej moci na úseku ochrany pamiatkového fondu, kultúrneho dedičstva
a knihovníctva. Súčasťou centralizovaného registrového systému bude aj geografický informačný
systému ochrany kultúrno-historických hodnôt krajiny ako priestorový pohľad na prezentáciu
kultúrnych pamiatok/zón/území a archeologických nálezísk.
Priamym dopadom zavedenia informačného systému PAMIS bude v konečnom dôsledku rýchlejšie
spracovanie žiadostí a rozhodnutí smerom k občanovi, podnikateľovi či štátnej alebo verejnej
inštitúcií. Zisťovanie, overovanie informácii, ktoré sa v súčasnosti deje formou osobnej, alebo
telefonickej či e-mailovej komunikácie medzi jednotlivými pracoviskami PÚ SR je jedným z krokov,
ktoré je potrebné vykonať pri spracovaní požiadaviek klientov (súkromný sektor, občania, verejná
správa). Predpokladá sa zníženie času potrebného pre doručenie služby klientovi. Implementáciou
vnútornej úradnej elektronickej komunikácie sa predpokladá zníženie administratívnej záťaže pre
občana a podnikateľa.
Nepriamy vplyv

7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
Predpokladá sa zníženie správnych poplatkov pre občanov, v aktuálnom stave rozpracovania nie je
možné presne špecifikovať.

Zvýšenie priamych finančných nákladov

Zníženie nepriamych finančných nákladov
Elektronizácia celkového procesu vybavovania požiadaviek občanov predpokladá celkové zníženie
administratívnej záťaže pri vybavovaní požiadaviek, čo vedie aj zníženiu aj nepriamych nákladov
ako je čas potrebný na vybavenie požiadavky, cestovanie na úrad a pod.

Zvýšenie nepriamych finančných nákladov

7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky
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Zníženie času vybavenia požiadavky
Predpokladá sa zníženie časovej požiadavky – kvantifikácia predpokladá zníženie trvania vybavenia
požiadavky z pôvodných 2 a viac pracovných dní na 4 hodiny.

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?
Ovplyvnená bude široká laická a odborná verejnosť, priamy dopad to bude mať na skupinu občanov,
ktorí využívajú služby Pamiatkového úradu SR a príslušných Krajských pamiatkových úradov.

7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti
alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti
Vzhľadom na celkové zefektívnenie služby sa predpokladá vznik nových a zaniknutie starých
povinností, čo však v súčasnom stave rozpracovania nie je možné presne špecifikovať.

Zanikajúce povinnosti

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?
Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady

7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové
povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Zanikajúce povinnosti

*Aktivity súvisiace s vytvorením PAMIS-u sú v súčasnosti na úrovni schváleného Reformného
zámeru pamiatkového úradu SR (oblasť: Pamiatkový informačný systém). Schválený
dokument je dostupný na URL adrese: https://www.minv.sk/?schvalene-rz&subor=272633
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