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ESO koncept a ciele
"ESO" program je základom národnej
reformy štátnej správy Slovenskej
republiky, ktorý sa týka:
•

Reštrukturalizácie a optimalizácie
štruktúr a procesných modelov
realizovaných na úrovni ministerstiev,
všetky UOŠS

•

Reštrukturalizácie, skvalitnenia a
optimalizácie služieb poskytovaných
štátnou správou občanom
prostredníctvom úradov MŠS - KAMO

•

Zefektívnenie riadenia a poskytovania
služieb štátnej správy poskytovaných
obcami

•

Zvýšiť efektivitu a kvalitu výkonu ŠS

•

Zvýšiť transparentnosť a dostupnosť služieb,
znížiť byrokraciu a finančného zaťaženie
občanov

•

Zaviesť nové metódy riadenia štátnej správy

•

Zjednodušiť, integrovať a vytvoriť
transparentnejšiu štruktúru miestnej štátnej
správy a vytvorenie jednotných kontaktných
miest (KAMO) pre občanov a podnikateľov

•

Znížiť náklady na poskytovanie služieb
verejnej správy

•

Vykonať audit ústrednej štátnej správy a
implementovať opatrenia

Príklad: Katka z Poltára
•

Poltár:
• doklady a evidenciu vozidla,
• katastrer,
• životné prostredie a Úrad práce

•

Lučenec: (19km, 30min)
• Obvodného úradu (živnostenský register,
priestupky, občianstvo, zbierky, registrácia)
• Lesný a Pozemkový úrad,
• Úrad cestnej dopravy a poz. komunikácií,
• Okresného súdu,
• Veterinárnej a potravinovej správy,
• Verejného zdravotníctva

• Banská Bystrica: (88km, 2hod)
• Agendu pre Školský,
• Stavebný úrad,
• Pamiatkový úrad
•

Fiľakovo: (30km, 45min) - colný úrad

• Ak sa zdržiava dlhodobo mimo Poltára, pre každú vec musí cestovať na príslušný úrad – teda
do Poltára, Lučenca, B.Bystrice či Fiľakova

Príklad: Peter zo Šale
•

Šaľa:
• Obvodného úradu (živnostenský register,
priestupky, občianstvo, zbierky, registrácia
• doklady a evidenciu vozidla,
• kataster,
• životné prostredie,
• Úrad cestnej dopravy a poz. komunikácií,
• Veterinárnej a potravinovej správy,
• Daňový úrad,
• Úrad práce

•

Nové Zámky: (34km, 45min)
• Lesného, Pozemkového úradu
• Verejného zdravotníctva

•
•

•
•

Galanta: (13km, 25min)- Okresného súdu
Nitra: (30km, 45min)
• Školský úrad
• Stavebný úrad,
• Pamiatkový úrad
Štúrovo: (90km, 2hod) - Colný úrad

Ak sa zdržiava dlhodobo mimo Šale, pre každú záležitosť musí cestovať na príslušný úrad – teda
do Šale, Nitry, Galanty, Nových Zámkov a Štúrova

Príklad: Jozef z L. Mikuláša

Príklad: živnostník Štefan z
Kráľovského Chlmca

Príklad: živnostník Štefana z
Kráľovského Chlmca
•

•

Kráľovský Chlmec:
• Daňový úrad
• Pošta
Trebišov: (60km, 1hod 30min)
•
Dokumentácia a registrácia vozidiel,
•
Správa vlastníctva majetku
•
Úrad práce
• Úrad obchodného registra,
• Úrad pre občianstvo, verejné zbierky
• Lesnícky úrad, Pozemkový úrad, úrad pre životné
prostredie
• Úrad pre cestnú dopravu a infraštruktúru,
• Okresný súd,
• Veterinárna a potravinová správa,
• Úrad verejného zdravotníctva

• Michalovce: (50km, 1hod 15min)
• Lesnícky úrad

•

Ak je registrovaný v Kráľovskom Chlmci, ale žije a
pracuje v Košiciach, musí cestovať a jednať s každou
záležitosťou v Trebišove, Michalovciach, Košiciach,
Čiernou nad Tisou a Veľkých Kapušian.

• Košice: (100km, 2hod)
•
Školský úrad,
•
Úrad pre stavebné povolenie,
•
Úrad pre ochranu pamiatok
• Čierna nad Tisou: (15km, 20min)
• Colnica
• Veľké Kapušany: (20km, 30min)
• HaZZ

„Za menej viac pre občana“
Úspora občana

Priemerne občan za svoj život navštívi
úrad ŠS ..........................................106krát
• Na správne poplatky vynaloží
...................................................874,50€
• Na cestovné dopravou prípadne
PHM minie ...............................640,50€
• Pre vybavenie náležitostí pri tom
vyčerpá dovolenku cca. ..........51 dní
---------------------------------------------------------Suma .............................................1.515€
2 roky dovolenky

• Na správne poplatky vynaloží menej
o ..................................................54,75€
• Na cestovné dopravou prípadne
PHM minie menej o ................320,25€
• Pre vybavenie náležitostí pri tom
ušetrí na dovolenke cca. ......25 dní
---------------------------------------------------------Úspora ...........................................609 €
1 rok dovolenky
Úspora pri využití el. služieb a
komunikácie.............................695,25€
1,5 roka dovolenky

11 princípov princípy fungovania úradov 1/2
1. Výkon štátnej správy sa zosúlaďuje z územno-správnym
usporiadaním SR
2. Okresný úrad bude preddavkovou organizáciou
3. Zachovávame odvetvový princíp riadenia a kontroly v súlade
s kompetenčným zákonom
4. Prednosta okresného úradu je zodpovedný za prevádzku a chod
úradu
5. Štátnu správu vykonáva organizačný útvar okresného úradu, ktorý
má administratívno-právnu samostatnosť a zodpovednosť
6. Vedúceho odboru okresného úradu vymenuje prednosta
okresného úradu na návrh vedúceho ústredného orgánu štátnej
správy, do ktorého pôsobnosti patrí výkon štátnej správy
uskutočňovaný odborom okresného úradu.

11 princípov fungovania úradov 2/2
7. Okresný úrad má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a
exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej
pôsobnosti.

8. Podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu určuje
ministerstvo vnútra po dohode s ústredným orgánom štátnej správy, do
ktorého pôsobnosti patrí výkon štátnej správy uskutočňovaný odborom
okresného úradu.
9. Zákon precizuje princíp spolupráce s inými miestnymi orgánmi štátnej
správy, VUC a obcami v územnom obvode (dôležité pri realizácii
programov eurofondov vrátane orgánov verejnej správy iných štátov)
10. Princíp vydávania všeobecne záväzných právnych predpisov
okresných úradov ako úradov MŠS zostáva nezmenený
11. Zjednocuje sa výkon opatrení civilnej ochrany a krízového plánovania
na území s orgánmi krízového riadenia pôsobiacich na území

72 okresných úradov - kategórie

Námestovo

Čadca
Kysucké
Nové
Mesto

Bytča

Svidník

Tvrdošín

Dolný Kubín

Žilina
Púchov
Ilava

Skalica

Myjava

Nové Mesto
nad Váhom

Bánovce
nad Bebravou

Sabinov
Martin

Kežmarok

Ružomberok

Brezno
Žiar nad
Hronom

Partizánske

Hlohovec

Zlaté Moravce

Bratislava

Rožňava
Detva

Košice

Michalovce

Trebišov

Rimavská Sobota
Lučenec

Galanta

Levice

Šaľa

Veľký Krtíš
Nové Zámky

Dunajská Streda

KAMO:
Štúrovo
Komárno

Snina

Košice I+III

Poltár

Banská
Štiavnica
Krupina

Senec

Medzilaborce

Vranov
nad
Topľou

Košice-okolie

Revúca

Žarnovica

Nitra

Gelnica

Banská Bystrica
Zvolen

Trnava
Pezinok

Prešov

Stropkov

Humenné

Topoľčany
Malacky

Levoča

Spišská Nová Ves

Turčianske
Teplice
Prievidza

Piešťany

Bardejov

Liptovský Mikuláš

Poprad

Trenčín
Senica

Považská
Bystrica

Stará Ľubovňa

- v sídle ObÚ (41)
- v ostatných okresných mestách(23)
- v sídle ObU kraj (8)

Sobrance

Štruktúra vs kompetencie

Cieľový stav fungovania ŠS
FO/PO

Hlavné činnosti: kontroly, koordinácie a výkonu ŠS

Podporné činnosti

Priamy výkon
agendy
II.stupeň

Priamy výkon
agendy
integrované OÚ

Priamy
kontakt s
občanmi

Centrum podpory

Legislatíva, metodické riadenie a kontrola

Kategórie okresných úradov

III+IV.
etapa

II. etapa

I. etapa

Agenda/ OBU

Okresný úrad v
sídle kraja (8)

Okresný úrad I.
(41)

Okresný úrad
II.
(23)

Kontaktné miesto

X

X

X

VVS a ŽP

X

X

Školstvo

X

Výstavba

X

Obrana štátu

X

CO a KR

X

X

X

Životné prostredie

X

X

X

Kataster

X

X

X

Lesný úrad

X

X

Pozemkový úrad

X

X

Cestná doprava a poz. komunikacie

X

X

Veterinárna a potravinová správa

X

X

Úrad verejného zdravotníctva

X

X

Práca, sociálne veci a rodina

X

X

X

Integrovaný úrad
miestnej štátnej správy

Podporne služby

KAMO

ESO portál (www.eso-portal.sk)

ESO – základné piliere

Klientske centrá - poskytované služby

KAMO/ priamy kontakt s občanmi

Podateľňa

Služby poskytované v agendách:
• Živnostenská
• Doklady a evidencia

• Lesných a Pozemkových úradov

• Matričná

• Obchodný register - výpis

• Práce, sociálnych vecí a rodiny

• Pobytová

• Kataster - výpis

• Agenda sociálnej poisťovne

Úseku ciest, doprav

• Priestupky

• Agenda daní

Životného prostred.

• Úseku školstva

• Agenda zdravotnej poisťovne

Odbor:

Okresný úrad / priamy výkon agendy

Budúce umiestnenie klientskych centier - 89

Klientske centrá - lokality k 1.1.2014
Galanta
Trenčín
Považská Bystrica
Nitra –projekt školiaci
Topoľčany
Bardejov
Stará Ľubovňa
Svidník
Veľký Krtíš
Rimavská Sobota
Banská Štiavnica
Sabinov
Snina
Kežmarok

Zrealizované k 1.1.2013





ÚŠO

Rušený Krajský úrad

Počet rušených

MSVVS

Krajské školské úrady

8

MDVRV

Krajské stavebné úrady

8

MO

Územné vojenské správy

8

ÚŠO

Rušený Krajský úrad

MŽP

Krajské úrady životného prostredia

8

MPRV

Krajské pozemkové úrady

8

MPRV

Krajské lesné úrady

8

MDVRV

Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie

8

UGKK

Katastrálne úrady

8

Počet rušených
úradov

K 1.10.2013

Integrácia úradov fázy
ÚŠO

Rušený úrad

Počet úradov

MŽP

Obvodný úrad ŽP

46

MPRV

Obvodné pozemkové úrady

44

MPRV

Obvodné lesné úrady

39

MDVRR

Obvodné úrady pre cestnú dopravu a poz. komunikácie

46

176

Spolu
UGKK

Správy katastra

72

248

v roku 2014

Spolu
celkom
ÚŠO

Rušený úrad

MZ

Regionálne úrady verejného zdravotníctva

36

MPRV

Veterinárna a potravinová správa

40

MPSV

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

46

Spolu

Počet úradov

122

Kalendár/ Plán
2012

2013

01/01/2013

01/01/2014

2014 - 2016

KAMO

Optimalizácia výkonu UOŠS

Optimalizácia výkonu samosprávy

2016 - 2020

Ďakujeme za pozornosť

